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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/5957
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “154 kV Meydancık

Havza Trafo Merkezi Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen trafo merkezi sahası ile
bağlantı yolu güzergâhına isabet eden taşınmazların anılan Genel Müdürlük tarafından acele
kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 22/1/2014 tarihli ve 108 sayılı yazısı
üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
5/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                      F. ÇELİK                                         A. İSLAM
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.    Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Mayıs 2014
PAZARTESİ

Sayı : 28998
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Karar Sayısı : 2014/6229

Ekonomi Bakanlığının merkez teşkilatında (14) adet şube müdürlüğünün bağlantısının

ekli listede belirtildiği şekilde değiştirilmesi; adı geçen Bakanlığın 1/4/2014 tarihli ve 22787

sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   A. Ç. KILIÇ                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı V.           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6302

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı

Hakkında Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilenlere fazla

çalışma ücreti ödenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

11/3/2014 tarihli ve 2097 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin ek 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/4/2014 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                               A. BABACAN                                B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                 A. İSLAM                               M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

                Adalet Bakanı              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                    İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                    A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                     H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                    C. YILMAZ                                    Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                          Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             9 Mayıs 2014
       69471265-305-3576

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Mayıs 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   9 Mayıs 2014
     68244839-140.03-111-237

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 9/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3576 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Mayıs 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             9 Mayıs 2014
       69471265-305-3574

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            ABD-Türkiye Ekonomik ve Ticari Stratejik İşbirliği Çerçevesi (ETSİÇ) 3. Bakanlar
Toplantısı’na katılmak üzere; 12 Mayıs 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek
olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Maliye
Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   9 Mayıs 2014
     68244839-140.03-110-234

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 9/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3574 sayılı yazınız.
            ABD-Türkiye Ekonomik ve Ticari Stratejik İşbirliği Çerçevesi (ETSİÇ) 3. Bakanlar
Toplantısı’na katılmak üzere, 12 Mayıs 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek
olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Maliye
Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

fından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik program-

ları eğitim-öğretimi ile bunların gerektirdiği bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden
oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

b) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı
başkanlığı tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

ç) Dönem: Bir akademik yılın yaz öğretimi hariç üçe bölünmesi durumunda her bir bö-
lünmüş kısmı,

d) Enstitü: Doğuş Üniversitesine bağlı enstitüleri,
e) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
f) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden
oluşan kurulu,

g) Koordinatör: Enstitüye bağlı programların etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için ge-
rektiğinde anabilim dalı başkanlığı tarafından atanan öğretim üyesini,

ğ) Kredi: Bir derse ait haftada bir saatlik teorik, iki saatlik seminer, uygulama, labora-
tuvar veya problem çözümü, dört saatlik saha veya atölye çalışmasına eşdeğer puanı,

h) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
ı) Proje: Tezsiz yüksek lisans programlarında bitirme projesini,
i) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: Doğuş Üniversitesi Senatosunu,
k) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ve sanatta yeterlik tezini,
l) Tez/proje danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrenci-

lerine tez/proje çalışmalarında rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim
üyesini,

m) Uzatmalı öğrenci: Azami öğrenim süresi içinde kayıtlı olduğu eğitim programının
çeşitli aşamalarında başarısız duruma düşen ve başarısız olduğu aşamadan itibaren öğrenimine
öğrencilik haklarından yararlanmadan devam eden öğrencileri,

n) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,
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o) Üniversite Yönetim Kurulu: Doğuş Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ö) Yarıyıl: Bir akademik yılın yaz öğretimi hariç ikiye bölünmesi durumunda her bir

bölünmüş kısmı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Programlara Başvuru, Giriş, Kabul ve Kayıtlar ile İlgili Esaslar

Programlar ve kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı enstitülerdeki programlara alınacak öğrenci sayıları

ile yabancı dil dâhil programa başvuru ve kabul koşulları ilgili anabilim/anasanat dalının öne-
risi, ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayından sonra
Üniversitece ilan edilir.

Programlara başvuru ve kayıtla ilgili esaslar
MADDE 6 – (1) Programlara başvuru aşağıda belirtilen koşulları yerine getirerek ve

istenilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Başvuru
için;

a) Yüksek lisans programına başvuracak adayların bir lisans diplomasına, doktora prog-
ramına başvuracak adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, sanatta yeterlik
programına başvuracak adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ge-
rekir.

b) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilmek için adayların Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel
ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) son üç yıl içinde başvurulan programın puan
türünde Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) o yıl için ilan edilen ALES standart puanlarından
ve mezuniyet ortalamalarından az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenmiş ölçütlere
sahip olmaları gerekir.

c) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ÖSYM tarafından mer-
kezi olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) YÖK’ün belirlediği
bir puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan;
yabancı uyruklu öğrenciler için kendi anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dille-
rinden birinden YDS’den YÖK’ün belirlediği bir puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların giri-
lecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.

(2) Bu koşulları sağlayan, ayrıca Üniversitenin yetkili kurullarınca tespit ve ilan edilmiş
diğer şartları ve mâli yükümlülükleri yerine getirenlerin kayıt işlemleri Üniversitece yapılır.

(3) Yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik programlarına, hangi lisans ve yüksek
lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile be-
lirlenir; ancak Senato, belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verebilir.

(4) Belgeleri eksik olan veya sahte belgelerle başvuranlar ile belgelerindeki eksikliği
süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise kayıtları iptal edilir.

Dil yeterliği
MADDE 7 – (1) Öğretim dili İngilizce olan yüksek lisans programlarına başvuran aday-

lar; İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığının belirlenmesi için ilanda belirtilen yer ve
zamanda, yabancı diller bölümü veya Rektörlükçe görevlendirilecek birim tarafından yapılacak
İngilizce yeterlik sınavına alınırlar. Lisans öğrenimlerini İngilizce yapmış olan adaylar ile Yük-
seköğretim Kurulu ve Senatoca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavların bi-
rinden belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenlerden İngilizce yeterliği aranmaz.

(2) Yeterlik sınavı sonucuna göre, 100 tam not üzerinden en az 60 olmak üzere anabilim
dalı başkanlıklarınca belirlenen puanı alanlar İngilizce programlara başvurabilirler.

(3) Bu sınava katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan adaylar İngilizce hazırlık
programına katılabilirler.
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(4) Yabancı uyruklu adayların kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden ya da
Türkçe’den yeterlik durumu, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara göre ya-
pılacak sınavla değerlendirilir.

Başarı değerlendirme
MADDE 8 – (1) İngilizce yeterlik sınavı, mülâkat ve değerlendirmeler ile ilgili işlemler

anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile
belirlenen en az üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından yürütülür.

(2) Komisyon, adayların daha önceki eğitim ve başarı durumlarını, ALES puanı ile ya-
pılan sınavlarda gösterdikleri performanslarını değerlendirir. Tezli programlarda başarı notunun
oluşmasında, adayların başvurdukları programın puan türündeki ALES puanının ağırlığı % 50’den
az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenir. Tezsiz programlarda ALES dışındaki
değerlendirme ölçütleri esas alınarak başarı notu belirlenir.

Öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Komisyon yapmış olduğu değerlendirme sonucunda kabul ya da red

önerilerini, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Başkanlığın kararı ve ilgili enstitü
yönetim kurulunun onayı ile sonuçlar kesinleşir ve ilan edilir.

(2) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu adaylar ile lisans
derecelerini yabancı üniversitelerden almış olan adayların, lisansüstü eğitim programlarına ka-
bulüne ilişkin esaslar ve ALES sınavı yerine kabul edilecek kriterler, YÖK tarafından tespit
edilmiş esaslara uygun olarak, ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından
belirlenir.

(3) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar
arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması, ya da açık olan bir programda kayıtlı
öğrenci kalmaması durumunda, ilgili enstitünün görüşü, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heye-
tinin kararı ile o yıl veya dönem için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Bu durumda
varsa, kayıt yaptırmış olan adayların kayıtları iptal edilir ve kendilerinden alınan ücretler iade
edilir.

Bilimsel hazırlık programları
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilmiş öğrencilerden, nitelikleri aşa-

ğıda belirtilenlere eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olanlar.
b) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurum-

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

da almış olanlar.
(2) Bilimsel 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 ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabi-
lir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sa-
yılma koşulları ve diğer esaslar bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilen sürenin en çok bir yılı, bu Yönetmelikte be-
lirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Yatay geçiş yoluyla kabul
MADDE 11 – (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite içinden veya dı-

şından yapılacak yatay geçişlerde; başvuruda bulunan öğrencinin, öncelikle başvurduğu prog-
ramın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvuruları ilgili ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınıp, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değer-
lendirilerek karara bağlanır. Yatay geçiş başvurularına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapılabilir.
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b) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda en az bir dönem ders almış ve başarı ile
tamamlamış olması gerekir.

c) Genel not ortalamasının yüksek lisans programı için en az 3.00/4.00, doktora prog-
ramı için en az 3.50/4.00 olması gerekir.

ç) İngilizce programlara başvuran öğrencilerin, 7 nci maddede belirtilen koşulları sağ-
lamış olması gerekir.

d) Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin lisansüstü programlarına sa-
yılacağı anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile
belirlenir. Doktora programına yatay geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavına Üniversitede
girmesi ve başarılı olması şarttır.

Yüksek lisans programı ile doktora programı arasında geçiş
MADDE 12 – (1) Yüksek lisans programına kabul edilmiş öğrenciler isterlerse doktora

programına geçebilir. Doktora programına geçilebilmesi için tezli yüksek lisans programında
alınması gereken derslerin tümünün, tezsiz yüksek lisans programında ise en az % 70’ inin
alınmış olması, en az 3.50/4.00 genel not ortalaması ile doktora programına lisans derecesiyle
kabul için belirlenmiş olan asgari şartların yerine getirilmesi gerekir. Yüksek lisans programında
geçirilmiş olan süreler doktora programına sayılır. Yüksek lisans programında alınan derslerden
hangilerinin doktora programında sayılacağı anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üze-
rine ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersi başarı ile tamamlamış doktora
programı öğrencileri yüksek lisans programına geçebilirler. Yüksek lisans programına geçe-
bilmek için not ortalamalarının en az 3.00/4.00 olması gerekir. Doktora programında alınmış
olan dersler ve geçirilmiş olan süreler yüksek lisans programına sayılır.

(3) Yapılan başvuru ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisans-
üstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez. Ancak ka-
yıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Başka üniversitede lisans-
üstü programa kayıtlı öğrencilerin Üniversiteden ders alma talepleri, öğrencilerin lisans ve li-
sansüstü not belgeleri (transkriptleri) ile daha önce ders almış oldukları öğretim üyelerinden
aldıkları referans mektupları değerlendirilerek ilgili enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) Özel öğrenciler, lisansüstü programlardaki toplam kredilerin en fazla % 50’ sini ala-
bilirler. Programa öğrenci olarak kabul edildikten sonra aldıkları derslerin hangilerinden muaf
olacakları ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı
ile belirlenir.

Kredi transferi
MADDE 14 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önce herhangi bir yükseköğ-

retim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi bilim/sanat alanı ile
ilgili olanlar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kuru-
lunun onayı ile kayıt yaptırdığı programa transfer edilebilir. Transfer edilecek derslerin toplam
kredisi öğrencinin o programdan mezun olmak için gereken toplam kredinin yarısından fazla
olamaz. Bir öğrencinin daha önce mezun olduğu bir yüksek lisans programından alınan ve bu
program için geçerli sayılan krediler, doktora/sanatta yeterlik programlarına transfer edilmez.

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl/dönem başında akademik takvimde belirtilen

tarihlerde derslere yazılmak ve o yarıyıl/dönemin öğretim ücretini ödemek suretiyle kayıt ye-
nilemek zorundadır.

(2) Mazeretleri ilgili enstitü tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç öğretim
tarihinin başlangıcından itibaren birinci hafta sonuna kadar yenilenebilir.
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Danışman
MADDE 16 – (1) Yüksek lisans/doktora programına kabul edilen öğrencinin danışma-

nı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı veya başkanın görevlendireceği bir öğretim üyesidir.
Danışman, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve
öğrenim durumunu sürekli izlemekle ve öğrenciyi yönlendirmekle yükümlüdür.

Ücretler
MADDE 17 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heye-

tince her yıl yeniden belirlenir ve ödeme koşullarıyla birlikte duyurulur. Öğretim ücretinin ya-
rıyıl/dönem başlarında ve ilân edilen tarihlerde ödenmesi esastır.

(2) Yüksek lisans ve doktora derslerinin ücreti kredi başına, bilimsel hazırlık programı
dersleri, kredisiz dersler ile uzatmalı öğrenci statüsünde alınan ders, tez, proje veya seminerler
için ders saati başına ücret ödenir.

(3) Uzatmalı olan öğrenciler, ders aşamasında alacakları dersler için normal ders saati
ücretinin, tez aşamasında her yarıyıl/dönem, normal tez süresi için ödenen ücretin yarıyıl/dö-
nem başına düşen miktarının %50 fazlasını öderler.

(4) Burslar ile ilgili esaslar Senatoca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğretim yılı
MADDE 18 – (1) Öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri ondört

hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Bu sürelere sınav günleri dâhil değildir. Ancak, ilgili enstitü
yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile onbir haftadan oluşan dönem sistemi de uy-
gulanabilir.

(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihle-
rine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvimde ilan edilir.

Ders programları
MADDE 19 – (1) Ders programları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca ha-

zırlanır, ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
(2) Programlarda yer alan derslerin verilecekleri yarıyıl/döneme ilişkin değişikliklerle,

açılacak veya kaldırılacak seçmeli dersler hakkında ilgili enstitü kurulları yetkilidir.
(3) Ders programlarında okutulacak zorunlu ve seçmeli dersler, her dersin teorik ders

saati, uygulama ve laboratuvar saatleri, kredisi, varsa önşartı ve mezuniyet için gerekli toplam
kredi yükü belirtilir.

Zorunlu, seçmeli ve önşart dersleri
MADDE 20 – (1) Dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Seçmeli

dersler, öğrencinin ilgi alanı ve isteği göz önünde bulundurularak danışman onayıyla belirlenir.
(2) Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken derse önşart

dersi denir.
Ders ve uygulamalara devam
MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlarında ders ve uygulamalara devam zorunludur.

Derse % 30 oranından fazla devamsızlık yapan öğrenciler, söz konusu derslerden başarısız sa-
yılır ve (IA) notu verilir.

Kredi yükü
MADDE 22 – (1) Yüksek lisans veya doktora programına devam eden öğrencinin, bir

yarıyıldaki kredi yükü en az altı, en çok on beş; bir dönemdeki kredi yükü ise en az altı en çok
on iki kredidir. Asgari kredi yükünün altına danışman onayı ile öğrenim süresi boyunca en çok
iki yarıyıl/üç dönem inilebilir.

Ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme
MADDE 23 – (1) Öğrenciler ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemlerini,

danışmanların onayı ile her yarıyıl/dönem başında yaparlar.
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(2) Öğrencinin Üniversitedeki farklı enstitülerde veya yurt içi ve yurt dışındaki yük-
seköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri alması öğrenci danışmanının gerekçeli açık-
laması ve ilgili anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ile ilgili enstitü yönetim kurulunca ka-
rara bağlanır. Başka kurumlardan alınan derslerin sayısı en fazla;

a) Tezli yüksek lisans programları için iki,
b) Tezsiz yüksek lisans programları için üç,
c) Yüksek lisans derecesiyle öğrenci alan doktora programları için üç,
ç) Lisans derecesiyle öğrenci alan doktora programları için ise dörttür.
(3) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’ları 3.00’ün

altında kalan öğrenciler, ortalamalarını yükseltebilmek için, daha önce C ve C+ başarı notu ile
geçtikleri dersleri tekrarlarlar.

(4) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri ekleme-bırakma süresi içinde yapılır. Öğrenciler
bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir, yenilerini ekleyebilir.
Bırakılan veya eklenen dersler için ücret yeniden hesaplanır.

(5) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar almakta oldukları bazı derslerden çekilebilir.
Bu durumda yarıyıl/dönem öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Öğrenciler, öğre-
nimleri süresince en fazla iki kez derslerden çekilebilirler.

Sınavlar
MADDE 24 – (1) Bir yarıyıl/dönemde her dersten en az bir ara sınav ve akademik tak-

vimde belirtilen tarihlerde yarıyıl/dönem sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje, la-
boratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl/dönem sonu sınavı
yazılı olarak yapılır. Seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında
ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli
biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya
elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması YÖK tarafından belirlenen
esaslar doğrultusunda yapılır. İlgili enstitü kurullarının kararı ile sınav sözlü veya sözlü-yazılı
olarak da yapılabilir. Yarıyıl/dönem başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları ve yarı-
yıl/dönem içi çalışmaları göz önünde bulundurulur. Bir dersin devam zorunluluğunu yerine
getiren öğrencilere, final ve bütünleme sınav hakkı tanınır. Final ve bütünleme sınavları ilgili
dönemin sonunda açılır ve bu sınavlar için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Öğrencinin yarıyıl/dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında, yarıyıl/dönem içi
çalışmalarının ağırlığı ile yarıyıl/dönem sonu sınavının ağırlığının her biri % 40’tan az % 60’tan
fazla olamaz. Öğretim elemanları, yarıyıl/dönem içi çalışmalarla yarıyıl/dönem sonu sınavının
başarı notu üzerindeki ağırlıklarını öğrencilere yarıyıl/dönem başında duyurur.

(3) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl/dönem sonu başarı notları ve sınav evrakı
bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilerek notlar müdürlükçe ilan edilir. Sınav
evrakı iki yıl süre ile saklanır.

(4) Final sınavı gerektirmeyen laboratuvar, uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri
gibi uygulamalı derslerden başarısız olan öğrenciler ile devamsızlık nedeniyle başarısız olan
öğrenciler bütünleme sınav hakkından yararlanamazlar.

Maddi hataların düzeltilmesi
MADDE 25 – (1) Sınav sonuçları ve ders başarı notlarına ancak maddi hata nedeniyle

itirazda bulunulabilir. İtirazlar, ilgili öğretim elemanı veya öğrenci tarafından ilgili enstitü mü-
dürlüğüne yazılı olarak yapılır. Başvuruların, sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş iş günü
içinde yapılması gerekir. Öğretim elemanının düzeltilmesi istenen maddi hata ile ilgili gerekçeli
açıklamasını ve dokümanları enstitü müdürlüğüne teslim etmesi gerekir. Başvurular, ilgili ens-
titü yönetim kurullarınca başvuruyu takip eden beş iş günü içinde sonuçlandırılır ve ilgililere
yazılı olarak bildirilir.

(2) İkinci kez itirazda bulunulması durumunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı
tarafından biri ilgili dersin öğretim elemanı olmak üzere üç kişilik bir komisyon oluşturularak
inceleme yapılır ve beş iş günü içinde sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir. İkinci
itiraz, birinci itiraz sonucunun bildirildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde yapılır.
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Bütünleme sınavları
MADDE 26 – (1) Bütünleme sınavlarına, yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını sağla-

dığı halde, yarıyıl sonu sınavına giremeyen veya yarıyıl sonu sınavından başarısız olan öğren-
ciler girebilir.

(2) Bütünleme sınavları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.
(3) Bütünleme sınavlarının değerlendirmesinde yarıyıl sonu başarı notunun hesaplan-

masında geçerli olan başarı kuralları uygulanır.
(4) Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen laboratuvar, uygulama, atölye, proje ve bitirme

projeleri gibi uygulamalı derslerden başarısız olan öğrenciler ile devamsızlık nedeni ile başa-
rısız olan öğrenciler bütünleme sınav hakkından yararlanamazlar.

Sınavlarda kopya
MADDE 27 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren

öğrenciye o sınavda sıfır (0) verilir ve ayrıca hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre işlem yapılır.

Başarı notları ve not belgesindeki kısaltmalar
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kul-

lanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
a) Başarı notu Ağırlık katsayısı

A+ 4.00
A 3.75
B+ 3.50
B 3.00
C+ 2.50
C 2.00
F 0.00
IA 0.00

b) Ayrıca not belgesinde görünmeyen, geçici süre ile kullanılan (I), (NP) ve not belge-
sinde görünen (T), (S), (U), (IA), (R) ve (W) harfleri kullanılır. Söz konusu harflerin anlamları
aşağıda gösterilmiştir:

1) I: Proje ve benzeri çalışmaları içeren derslerde yönetmelikte belirlenmiş olan ve/veya
öğretim üyesi tarafından belirtilen koşulları mazereti nedeniyle zamanında yerine getirememiş
öğrencilere verilir. Bu çalışmalar ilgili yarıyıl/dönem sonu sınavlarının bitiminden itibaren iki
hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla verilecek en
fazla iki hafta daha uzatılabilir, sürenin sonuna kadar öğrenci tarafından telafi edilmeyen (I)
notu, (F) notuna dönüşür.

2) T: Transfer kredisi verilen dersi gösterir, not ortalamalarına katılmaz.
3) S: Kredisiz bir ders, proje, tezden başarılı olunduğunu gösterir.
4) U: Kredisiz bir ders, proje, tezden başarısız olunduğunu gösterir.
5) IA: Öğrencinin devamsız olduğunu gösterir.
6) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.
7) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Ağırlıklı ortalamaya katılmaz.
8) NC: Öğrencinin ders programında bulunmayan herhangi bir kredili dersin kredisiz

olarak alınması durumunda bu dersin kredi bilgisi yerine (NC) yazılır. Dersten başarılı olanlara
(S), başarısız olanlara (F) verilir.

9) CO: Henüz tamamlanmamış, devam eden tezlere verildiğini gösterir.
10) EL: Öğrencinin öngörülemeyen nedenlerden dolayı yarıyıl/dönem içinde izinli sa-

yıldığını gösterir.
Not ortalamalarının hesabı
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/dönem sonunda not ortala-

maları hesaplanarak bulunur. Bir dersin ortalaması, öğrencinin aldığı ders başarı notunun ağırlık
katsayısıdır.
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(2) Yarıyıl/dönem not ortalaması; o yarıyıl/dönemde kayıt olunan derslerin, her birinin
kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı sonucunda elde
edilen toplamın, o yarıyılda alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan
sayıdır.

(3) Genel not ortalaması; tüm yarıyıl/dönemlerde kayıt olunan derslerin, her birinin
kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alı-
nan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(4) Bölünme sonucunda virgülden sonra iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçün-
cü rakam beş veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır.

(5) Tekrar edilen derslerde en son alınan başarı notu geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır. Bu program; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir
seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyıl/dördüncü dönemin başın-
dan itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı seçmeli derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında
alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Süre
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programını normal tamamlama süresi, yarıyıl

sisteminde dört yarıyıl, dönem sisteminde altı dönem; azami tamamlama süresi yarıyıl siste-
minde altı yarıyıl, dönem sisteminde dokuz dönemdir. Azami süre içerisinde tezli yüksek lisans
programını başarı ile tamamlayamayanlar, uzatmalı öğrenci statüsüne alınır ve ilgili döneme
ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu
durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

Tez danışmanı atanması
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci

için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de
dikkate alarak bir tez konusunu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın/üçüncü dönemin so-
nuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesin-
leşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirmesi durumunda ikinci
tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanlarının görevlendirilmesi sırasında anabilim dalınca tez
konusu da onaylanır.

(2) Tez danışmanı öncelikle Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez da-
nışmanının doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 33 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanmasına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından

belirlenen yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak
zorundadır.

b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yö-
netim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki
başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya
beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

c) Jüri üyeleri, söz konusu 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.
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ç) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red
veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya
düzeltmeden sonraki savunma sonunda da tezi kabul edilmeyerek başarısız olan öğrenciye yeni
bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması ve programın mevcut olması halinde
tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine
getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi
sona erdirilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 34 – (1) Kayıtlı olduğu program çerçevesinde mezuniyet için gereken tüm

dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 3.00/4.00
ve üzeri olan, programın gerektirdiği asgari krediyi sağlayan ve tez sınavında başarılı olan öğ-
renci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile bir adet CD kopyasını tez sınavına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder; tezi şekil yönünden uygun bu-
lunan yüksek lisans öğrencisine Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezli Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin öğrenim görmüş olduğu enstitü
anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans ikinci lisansüstü öğretimde de yapılabilir. Bu program toplam otuz krediden az
olmamak koşuluyla en az on adet ders ile bitirme projesi dersinden oluşur. Proje dersi kredisiz
olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, proje dersini aldığı yarıyıl/dönemde
proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl/dönem sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik
sınavı uygulanabilir. Lisansüstü ikinci öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eği-
timi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılmaz.

(2) Öğrencinin alacağı seçmeli derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alın-
mamış olması koşuluyla, ileri düzeydeki lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman atanması
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı

her öğrenci için ders seçiminde rehberlik yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından be-
lirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın/dönemin sonuna kadar
belirler.

(2) Bitirme projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Se-
nato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisi ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını normal tamamlama süresi yarıyıl

sisteminde üç yarıyıl, dönem sisteminde beş dönem; azami tamamlama süresi yarıyıl sisteminde
altı yarıyıl, dönem sisteminde dokuz dönemdir. Bu süre içinde başarılı olamayan öğrenci uzat-
malı öğrenci statüsüne alınır ve ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğre-
nimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma hariç, öğ-
rencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

(2) Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kabul edilen öğrenciler talepte bulunmaları
durumunda belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek, Tezsiz Yüksek Lisans programın-
daki toplam kredinin % 60’ını tamamlamış olmak ve en az 3.00/4.00 genel not ortalamasına
sahip olmak koşulu ile aynı alandaki tezli programa geçiş yapabilir. Bu durumda Tezsiz Yüksek
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Lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararı ile Tezli Yüksek Lisans prog-
ramındaki derslerin yerine sayılabilir. Tezsiz programda geçirilen süre tezli programda geçi-
rilmiş sayılır.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 38 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine

göre başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 3.00/4.00 ve üzeri olan, programın gerektirdiği
asgari krediyi sağlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin öğrenim görmüş olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 39 – (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 programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmibir kre-

diden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasın-
dan oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırkiki kredilik ondört
adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(4) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de

düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin önerisi ve öğretim
üyesi araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre
MADDE 40 – (1) Doktora programını normal tamamlama süresi tezli yüksek lisans

derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde sekiz yarıyıl, dönem sisteminde on iki dönem,
lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde on yarıyıl, dönem sisteminde on beş
dönem; azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde on
iki yarıyıl, dönem sisteminde on sekiz dönem, lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl
sisteminde on sekiz yarıyıl, dönem sisteminde yirmi yedi dönemdir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi;
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde dört yarıyıl, dönem sis-
teminde altı dönem; lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde altı yarıyıl, dönem
sisteminde dokuz dönemdir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için
tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili 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.

(4) İkinci bentte belirtilen süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
en az 3.00/4.00 genel not ortalamasını tutturamayan ve azami süresi içinde tez çalışmasını ta-
mamlamayan öğrenci, uzatmalı öğrenci statüsüne alınır ve ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini
ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınav-
lara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın
öğrencilik statüsü devam eder.
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Tez danışmanı atanması
MADDE 41 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisanslı öğrenciler için en geç

üçüncü yarıyıl/dördüncü dönem, lisans diplomalı öğrenciler için en geç beşinci yarıyıl/yedinci
dönem başına kadar, her öğrencinin tez danışmanını ilgili enstitü müdürlüğüne önerir. Tez da-
nışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı öncelikle Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez da-
nışmanının doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir.

Yeterlik sınavı
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları
güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komi-
tesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygu-
lamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

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

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan veya süresi içinde sınavlara girmeyen öğrenci uzatmalı öğrenci
statüsüne alınır ve öğrenimine devam eder.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders kredilerini
tamamlamış olsa bile, toplam kredi yükünün 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Fazladan alınan derslerden başarısız olan öğrenci uzatmalı öğrenci statü-
süne alınır ve öğrenimine devam eder.

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

başkanlığının önerisi ve ilgili 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 baş-
ka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması du-
rumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç iş
günü içinde ilgili enstitüye 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 atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisini savunur. Azami süresi içinde tez önerisi kabul edilmeyen
öğrenci uzatmalı öğrenci statüsüne alınır ve öğrenimine devam eder.

12 Mayıs 2014 – Sayı : 28998                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalış-
maların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ça-
lışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste
iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciden yeni bir tez konusunda çalışma
istenebilir. Azami süresi içinde başarılı olamayan öğrenci uzatmalı öğrenci statüsüne alınır ve
öğrenimine devam eder.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 45 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır.

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

(3) Jüri üyeleri, söz konusu 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. Tez sınavı herkese açık olup öğrenciye yalnız jüri üye-
leri soru sorabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü
içinde ilgili enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğ-
renci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi red-
dedilen veya son savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenciye yeni bir tez konusu ve-
rilir. Azami süresi içinde başarılı olamayan öğrenci uzatmalı öğrenci statüsüne alınır ve öğre-
nimine devam eder. Lisans derecesi ile programa kabul edilmiş olanlardan tezi reddedilen veya
düzeltmeden sonraki savunma sonunda da tezi kabul edilmeyerek başarısız olan öğrenciye ta-
lepte bulunması ve programın mevcut olması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders
kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

(5) Doktora tezini tamamlayan öğrenci tezini teslim ederken, doktora tezinden yayın
için hazırlanmış Türkçe veya İngilizce bir makaleyi de tezi ile birlikte sunar. Makalenin yazıl-
ması ve değerlendirilmesi ile ilgili hususlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Doktora diploması
MADDE 46 – (1) Kayıtlı olduğu program çerçevesinde mezuniyet için gereken tüm

dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 3.00/4.00
ve üzeri olan, programın gerektirdiği asgari krediyi sağlayan ve tez sınavında başarılı olan öğ-
renci, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile bir adet CD kopyasını tez sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder; tezi şekil yönünden uygun bulun-
duğunda doktora diploması almaya hak kazanır.

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az
yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan
oluşur.
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(3) Lisansüstü dersler ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre
MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik programını normal tamamlama süresi, yüksek lisans

derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde sekiz yarıyıl, dönem sisteminde on iki dönem,
lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde on yarıyıl, dönem sisteminde on beş
dönem; azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde on iki
yarıyıl, dönem sisteminde on sekiz dönem, lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl siste-
minde on sekiz yarıyıl, dönem sisteminde yirmi yedi dönemdir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde dört yarıyıl, dönem sis-
teminde altı dönem; lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde altı yarıyıl, dönem
sisteminde dokuz dönemdir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi veya proje
çalışmasını birinci bentte belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğ-
renciye ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini,
sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere
ek süreler verilir.

(4) İkinci bentte belirtilen süre içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya
en az 3.00/4.00 genel not ortalamasını tutturamayan ve azami süresi içinde tez, sergi veya proje
çalışmasını tamamlayamayan öğrenci uzatmalı öğrenci statüsüne alınır ve ilgili döneme ait öğ-
renim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu du-
rumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

Danışman atanması
MADDE 49 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisanslı öğrenciler için en geç

üçüncü yarıyıl/dördüncü dönem, lisans diplomalı öğrenciler için en geç beşinci yarıyıl/yedinci
dönem başına kadar, her öğrencinin tez danışmanını ilgili enstitü müdürlüğüne önerir. Tez da-
nışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Danışman, öncelikle Üniversite öğretim üyeleri veya nitelikleri Senatoca belirlenen
öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 50 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul
edilen yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini
jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı
ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğ-
retim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup öğ-
renciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez, sergi, proje,
resital, konser veya temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, ilgili anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitü müdürlü-
ğüne tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde ye-
niden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada da kabul
edilmeyen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Azami süresi içinde başarılı olamayan
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öğrenci uzatmalı öğrenci statüsüne alınır ve öğrenimine devam eder. Lisans derecesi ile sanatta
yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara talepleri ve programın
mevcut olması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve ben-
zeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 51 – (1) Kayıtlı olduğu program çerçevesinde mezuniyet için gereken tüm

dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 3.00/4.00
ve üzeri olan, programın gerektirdiği asgari krediyi sağlayan ve sanatta yeterlik çalışmasında
başarılı olan öğrenciye sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma ve izinli sayılma
MADDE 52 – (1) İlgili enstitü yönetim kurullarınca kabul edilebilecek haklı ve geçerli

nedenlerle bir öğrencinin asgari kredi yükü ücretini ödemek koşuluyla kaydı dondurulabilir.
Dondurulan sürenin öğretim süresinden sayılıp sayılmayacağı verilen gerekçeli kararda belir-
tilir.

(2) Kaydını yaptırmış bir öğrenci hastalık, doğal afetler, askerlik tecilinin kaldırılması
gibi öngörülmeyen nedenlerle yarıyıl/dönem içinde izinli sayılabilir. Ödenen ücret daha sonraki
döneme mahsup edilir. Öğrenci kayıt sildirirse ücret iade edilmez. İzinli süreler öğrenim süre-
sinden sayılmaz.

(3) Öğrencilere yarıyıl sisteminde en çok iki yarıyıl, dönem sisteminde ise bir defada
en çok iki dönem, öğrencilik süresince en çok toplam üç dönem izin verilebilir. Askerlik hiz-
metleri için askerlik süresince izin verilir.

(4) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olan veya Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaş-
tırma ya da çıkarma cezası alan öğrencilere izin verilmez.

(5) Kayıt donduran veya izinli sayılan öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yaptı-
rarak kaldıkları yerden devam eder. Sağlık raporu ile izin alan öğrenciler, sağlık durumlarının
düzeldiğini, yine sağlık raporuyla belgeler.

Kayıt silme
MADDE 53 – (1) İlgili enstitü yönetim kurulları kararı ile;
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin,
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çı-

karma cezası alan öğrencilerin,
c) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edeme-

yeceği anlaşılan öğrencilerin
kayıtları silinerek Üniversite ile ilişikleri kesilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve

22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,
3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ens-
titülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili
enstitü kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 55 – (1) 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.
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1200-3 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

12 Mayıs 2014 

PAZARTESİ 
Sayı : 28998 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/88 
Karar No : 2014/32 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 28/01/2014 tarihli ilamı beraatine karar verilen Seydo ve Nura kızı, 1965 doğumlu, Hasaka 
ili Hasaki Tultavi köyü Suriye nüfusuna kayıtlı SEYRİNE BIRO AHMAD tüm aramalara rağmen 
bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 
tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza 
Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda 
bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza infaz 
Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile cezaevi yetkilisine beyanda 
bulunulması suretiyle, Yargıtay ilgili ceza dairesine temyizi kabil olmak üzere yasal süre 
içerisinde temyiz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, ilan 
olunur. 3611 

————— 
Esas No : 2011/374 
Karar No : 2013/590 
Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Vergi Usul Kanununa 

Muhalefet, 213 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 
numarası yazılı 31/12/2013 tarihli ilamı ile 359/b-l, 359/b-l, 359/b-l, 359/b-l maddesi gereğince 
18 AY 22 GÜN HAPİS, 18 AY 22 GÜN CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM 
(TCK 51/3), 18 AY 22 GÜN HAPİS, 18 AY 22 GÜN CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE 
DENETİM (TCK 51/3), 18 AY 22 GÜN HAPİS, 18 AY 22 GÜN CEZANIN ERTELENMESİ 
NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3), 18 AY 22 GÜN HAPİS, 18 AY 22 GÜN CEZANIN 
ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3) cezalan ile cezalandırılan Emrullah ve 
Azime oğlu, 22/05/1963 doğumlu, Ordu, Ünye, Tekkiraz mah/köy nüfusuna kayıtlı MEVLÜT 
YILMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 
tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza 
Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda 
bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza infaz 
Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile cezaevi yetkilisine beyanda 
bulunulması suretiyle, Yargıtay ilgili ceza dairesine temyizi kabil olmak üzere yasal süre 
içerisinde temyiz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, ilan 
olunur. 3612 
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Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/1157 

Karar No. : 2014/11 

Sanık : 1 - BASEL ALASABACHI, Mecham ve Ebtesam oğlu, 1965 

Hama doğumlu Suriye Hama nüfusuna kayıtlı olup, Tartus 

Liman Caddesi Tartus Suriye adresinde oturur. 

  2 – MOHAMAD KABOUT, Joumaa ve Khadija oğlu, 195 

Aleppo doğumlu Suriye Aleppo nüfusuna kayıtlı olup, Liman 

Caddesi Tartus Suriye adresinde oturur. 

Suç : Kaçakçılık 

Suç yeri : Hatay/Merkez 

Suç Tarihi : 18/09/2012 

Karar Tarihi : 08/01/2014 

Kanun maddesi : 5607 S.Y. 3/l, TCK. 62, 52/2, 50/l, 54 

Verilen ceza : 80,00 TL. Adli para cezası ve 1 yıl 3 ay hapis cezası, erteleme 2 

yıl denetim süresi, eşyanın müsaderesi. 

Yukarıda adı yazılı sanıklar hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 

verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 

suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 

kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 3166 

————— 

Esas No : 2012/1352 

Karar No. : 2013/1445 

Sanık : ABDLRAHIM HAMDI, Mohamad ve Fatıma oğlu, 28/12/1988 

doğumlu Suriye Aleppo nüfusuna kayıtlı olup, Anadan Mah. 

Hamza Camisi yanı Halep/Suriye adresinde oturur. 

Suç : Kaçakçılık 

Suç yeri : Hatay/Merkez 

Suç Tarihi : 13/10/1012 

Karar Tarihi : 24/12/2013 

Kanun maddesi : 5607 S.Y. 3/1, TCK. 62, 52/2, 50/l, 54 

Verilen ceza : 80,00 TL. ve 6,000,00 TL. Adli para cezası, eşyanın 

müsaderesine. 

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 

verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 

suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 

kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 3167 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

CER MOTOR KULAĞI ASKI BİYELİ KOMPLE SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/50274 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 180 Adet cer motor kulağı askı biyeli komple teknik 

şartname ve resimlere göre imal ettirilmek üzere satın 

alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 26/05/2014 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

26/05/2014 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3826/1-1 

—— • —— 

65000 TİPİ YHT SETLERİ İÇİN 10 ADET ÖN CAMIN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE 

ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/49640 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15 / 1737 Fax: 0312 309 05 75 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden 

teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için 

istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 03/06/2014 günü 

saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 

2.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 80 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3860/1-1 
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ÇELİK, LASTİKLİ VE MEKANİZMALI RULO İMAL ETTİRİLECEKTİR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

8 kalemde toplam 2660 adet çelik, lastikli ve mekanizmalı ruloların imali ve işletmemiz 

ambarına teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İKN : 2014/50364 

1. İdarenin 

a) Adresi : Çan/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 – 286 4353375 

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 

2. İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartname ve Teknik Resim esasları dahilinde; 8 

kalemde toplam 2660 adet çelik, lastikli ve mekanizmalı 

ruloların, daha sonra yükleniciye verilecek olan 

numunelerine göre imali ve işletmemiz ambarına teslimi 

işi. 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı Çan/ÇANAKKALE  

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 75 takvim gününde 

teslim edilecektir. 

3. İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu Çan-ÇANAKKALE 

b) Tarihi ve saati : 27/05/2014 - 14.00 

4. İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 20,00 TL şartname bedelini İşletme Müdürlüğümüzün 

Halk Bankası IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 0000 04, Ziraat Bankası İBAN NO: TR65 

0001 0003 3837 7120 4354 30, Vakıfbank İBAN NO: TR32 0001 5001 5800 7286 3488 51 hesap 

numaralarından birine yatırmaları zorunludur. Dekont açıklamasına İhale Kayıt Numarası, İşin 

Konusu ve Şartname Bedeli olduğu ibaresi mutlaka eklenmelidir. 

5. Teklifler 27/04/2014 Salı günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

7. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 3875/1-1 
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MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Seker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikasından: 

Madeni Yağ alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2014/52298 

1. İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 –

KIRŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 386 221 61 30 – 37 / 0 386 221 61 38 

c) Elektronik Posta Adresi : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) 

2. İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif cins ve miktarlarda 8.098 Kg. Madeni 

Yağ (Aşağıda gösterilmiştir.) 

b) Teslim Yeri : Kırşehir Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 takvim 

günü içinde tek partide teslim edilecektir. 

3. İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Kırşehir Şeker Fabrikası 

b ) Tarihi ve Saati : 23.05.2014 - 10:00 

4. İhalemiz şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5. İhale dokümanı, Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur 

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim 

günüdür. 

11. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
 

No Madeni Yağın Cinsi Miktar Birimi 

1 Hidrolik Sistem Yağı Tellus 68 (Teneke) Kg. 160 

2 Hidrolik Sistem Yağı Hydro Oil HD 46 Kg. 3960 

3 Kapalı Sistem Dişli Yağı Gravis M220 Kg. 1110 

4 Kapalı Sistem Dişli Yağı Gravis M320 Kg. 1850 

5 Kapalı Sistem Dişli Yağı Gravis M1000 Kg. 370 

6 Endüstriyel Gres Yağı Süper Gres EP2 Kg. 648 

Toplam: Kg 8.098 

 4024/1-1 
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KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR 

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

±%20 Toleranslı 30.000 Ton Kireçtaşı Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/51871 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ±%20 toleranslı 30.000 ton kireçtaşı satın alınacak olup, 

teslim edilecek kireçtaşının evsafı Teknik Şartnamede 

belirtilmiştir. 

b) Teslim yeri : Çorum Şeker Fabrikası stok sahasında istifli olarak teslim 

edilecektir. 

c) Teslim tarihleri : Kireçtaşı Fabrikamıza 01 Ağustos 2014 - 30 Kasım 2014 

tarihleri arasında teslim edilecek olup, aylar itibariyle 

termin programı sözleşmenin imzalanmasını müteakip 

İdare tarafından yazılı olarak bildirilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 23/05/2014 Cuma günü, saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi 

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

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

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

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
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4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1 - Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir 

olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA'dan alınmış 

veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü'nden veya 

fabrikalarımız laboratuarlarında alınmış rapor olacaktır. 

4.2.2 - İş deneyim belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya, belgelendirilmek suretiyle özel sektörde bedel 

içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

olarak, teklif edilen bedelin %30'undan az olmamak üzere; 

4.2.2.1 - İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

4.2.2.2 - Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az %80'inin tamamlanması şartıyla, ilk 

ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur. 

4.2.3 - İşletme Ruhsatı, 

4.2.4 - İşletme İzin Belgesi, 

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak, "kireçtaşı istihraç ve nakliyesi" veya "mucur ve balast 

üretimi" kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve KDV. Dahil TL 100,00- (Yüz 

Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

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 45 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Hazır 

bulunmamaları halinde teklif etmiş oldukları fiyatlar nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

14 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4015/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 75.000 LİTRE ÖTV SİZ MOTORİN ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 

3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2014/50925 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0-372 259 47 94 – 84 

  Fax : 0 372-251 19 00 – 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i : Malzemenin Cinsi :  Miktarı : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  ÖTV siz Motorin 75.000 Lt. 

b) Teslim yeri : Firmalar motorinin fiyatını Zonguldak merkezdeki 

römorköre teslim edilecek şekilde teklif edeceklerdir. 

(Zonguldak merkez-İzmit Derince arası: 227 Km.) 

c) Teslim süresi : 365 Takvim gününde teslim edeceklerdir.  

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 28.05.2014 Çarşamba – saat 15:00 

c) Dosya no : 1418027 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) İhale idari şartnamenin 9 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,  
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e) Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 55 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 bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler, 

4.2.1 - İstekli ihale konusu alımla veya benzer işlerle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye 

doğru son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, teklif ettiği 

bedelinin % 30’u oranında tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği kesin kabul işlemleri 

tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgelerini vereceklerdir. 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması 

gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması 

zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından 

fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması şartı ile iş deneyim tutarının 

kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş 

deneyimini gösteren belgenin idarece belirlenen yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar 

iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.  

4.2.2- İhale tarihinde süresi dolmamış, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan ( EPDK) 

alınmış akaryakıt bayilik lisanslarının, ana bayiler dağıtıcı lisanslarının aslı veya noter tasdikli 

sureti (Bu lisansları almayıp, müracaat etmiş istekliler başvurusunun kabul edildiğine dair belgeyi 

vereceklerdir.)  

4.2.3 - İhale tarihinde süresi dolmamış, bayilik sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti 

4.2.4 - Akaryakıtların TÜPRAŞ speklerine uygunluğunu gösteren belgeler Motorin 

TÜPRAŞ Kod No : 403 speklerinin teknik özelliklerini, standartlarını, test metotlarını içerecektir) 

4.2.5 - Akaryakıt taşımacılığı yapacak tankerlerin ruhsatlarının ihale tarihinde süresi 

dolmamış noter tasdikli suretleri ile her tankerin tank ve göz kapasitelerini gösteren firma 

bildirimi. 

4.2.6 - İstekliler başkalarından kiralayacakları tankerlerin bu işe tahsis edildiğini gösterir 

belgenin aslı veya noter tasdikli suretini 

4.2.7 - İhale tarihinde süresi dolmamış, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel 

Müdürlüğünden alınmış yetki belgesi ve taşıt belgesi ile taşımacılıkta kullanılacak tankerlere ait 
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taşıt kartlarının fotokopileri (Bu belgeyi almayıp, müracaat etmiş istekliler başvurusunun kabul 

edildiğine dair belgeyi vereceklerdir.)  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Bu ihaleye tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.  

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. ihale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 

dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanı satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler en geç 28.05.2014 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

İhalede kısmi teklif verilemez  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 3950/1-1 
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TİJ SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Tij Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/50774 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü 

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 

06800 Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 41 - 0312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 

  1. Kalem: 600 Adet PQWL Çapta Wireline Tij, 

  2. Kalem: 5.000 Adet HQWL Çapta Wireline Tij, 

  3. Kalem: 2.000 Adet NQWL Çapta Wireline Tij 

olmak üzere toplam 7.600 Adet. 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Sondaj Dairesi Başkanlığı 

Ambarı. 

c) Teslim tarihi/tarihleri 

1. Kalem: 600 Adet PQWL Çapta Wireline Tiji tek partide teslim edilecek olup, yüklenici 

1 (bir) adet tiji bedelsiz olarak verecektir. Teslim süresi, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 

180 (yüzseksen) takvim günüdür. 

2. Kalem: 5.000 Adet HQWL Çapta Wireline Tiji en az 1.000 (bin) erli partiler halinde 

teslim edecek olup, yüklenici her 1.000 (bin) adet tij için, 1 (bir) adet tiji bedelsiz olarak 

verecektir. Tamamı bir seferde teslim edilmesi halinde, 1.000 (bin) erli partiler ayrı ayrı 

istiflenecektir. Teslim süresi, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim 

günüdür. 

3. Kalem: 2.000 Adet NQWL Çapta Wireline Tiji en az 1.000 (bin) erli partiler halinde 

teslim edecek olup, yüklenici her 1.000 (bin) adet tij için, 1 (bir) adet tiji bedelsiz olarak 

verecektir. Tamamı bir seferde teslim edilmesi halinde, 1.000 (bin) erli partiler ayrı ayrı 

istiflenecektir. Teslim süresi, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 27/05/2014 - 10:30 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 
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c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi 

Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) görülebilir ve 

150,00.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 3849/1-1 

————— 

LABORATUAR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Laboratuar Malzemeleri Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/50762 

1 - İdarenin  

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü 

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 

06800 Çankaya/Ankara 
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b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 41 – 0312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi :  

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  

  1 Adet Karıştırıcı (Vorteks), 

  1 Adet Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı, 

  1 Adet Distile Su Cihazı, 

  1 Adet Santrifüj, 

  1 Adet Etüv, 

  1 Adet Bilyalı Değirmen (Planetary Mıll), 

  1 Adet Kül Fırını, 

  1 Adet Dispenser, 

  1 Adet Tane Boyu Analiz Cihazı, 

  1 Adet Analitik Terazi, 

  1 Adet Portatif Ph Metre, 

  1 Adet Portatif İletkenlik Ölçer, 

  1 Adet Otomatik Pipet,  

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Deniz ve Çevre 

Araştırmaları Dairesi Başkanlığı Ambarı 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 

talimatının tebliğinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 29/05/2014 – 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

 İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 
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4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması 

Teknik şartnameye göre aşağıdaki belgelerden biri, birkaçı veya hepsi teknik 

şartnamelerde hangi malzemeler için istenmişse, söz konusu belgeler o malzemeler için teklif 

eklerinde İdareye sunulacaktır. 

a) Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi 

b) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Garanti Belgesini teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

İş ortaklığında teklif edilen mallara ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri 

tarafından sunulması yeterlidir. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu 

teyit etmek amacıyla, (teknik şartnamede hangi malzeme için istenmişse) teklif ettikleri marka ve 

modele ait şartnamede geçen özellikleri orijinal katalog üzerinde cevap vererek ve teknik 

şartnameye madde madde uygunluklarını belirterek teklif ekinde sunacaklardır.  

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

5 -Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 3850/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı Iş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. 

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; 

anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, 

öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik 

belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin 

Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler 

ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul 

edilmez. 

Duyurulur. 

 

Fakülte Bölüm Prof. Doç. Yrd. Doç. Açıklama 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İşletme  1  

Yöneylem Araştırması alanında doktora yapmış 

olmak ve Nice Karar Yöntemleri Bilim Alanından 

Doçentlik unvanını almış olmak. Tedarik 

zincirlerinde işbirliği ve rekabet, uygulamalı oyun 

teorisi ve envanter teorisi konularında uzmanlaşmış 

olmak. En az dört yıl yurt dışında araştırma yapmış 

olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası 

dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu 

uluslararası atıflarla gösterebilmek. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İşletme   1 
Stratejik Yönetim ve Örgütler alanında doktorasını 

yurtdışından almış olmak 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Gastronomi 

ve Mutfak 

Sanatları 

  1 

Doktora derecesini İngilizce konuşulan bir ülkeden 

ve Otel, Restoran ve Turizm Yönetimi alanında 

almış olmak. Lisans Derecesini Turizm Yönetimi 

alanında tamamlamış olmak. 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 
   1 

Eğitim alanında doktorasını almış olmak, müfredat 

geliştirme alanında yüksek lisansını almış olmak 

 4022/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Merty Enerji Petrol Arama Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş.’nin Samsun ilinde sahip 

bulunduğu AR/MER/4357 ve 4358 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun Geçici-1’inci maddesi ve mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3 ve 4’üncü 

maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 05.05.2014 tarihli olurlarıyla 

feshedilmiştir.  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 4023/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/146781 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DSİ 25. Bölge Müdürlüğü 

Balıkesir 
İl/İlçe Balıkesir 

Adresi 
Atatürk Mah. İnönü Bulvarı 

Bandırma Cad. No: 87 
Tel-Faks 02662830310-02662830318 

Posta Kodu 10020 E-Mail dsi25@dsi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Cemal Aksu  

Adresi 
Ragıpbey Mah. 21 Sok. No: 91 

Akhisar/Manisa 
 

T.C. Kimlik No. 17267563490  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0370061921  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Karacabey Motorlu Nakliyeciler ve 

Şoförler Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
16/170820  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4026/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/5957 154 kV Meydancık Havza Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı

Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel

Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6229 Ekonomi Bakanlığının Merkez Teşkilatında (14) Adet Şube

Müdürlüğünün Bağlantısının Değiştirilmesi Hakkında Karar

2014/6302 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve

Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin

Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı

Hakkında Kanun Uyarınca Yapılacak Satış ve İade İşlemlerinde

Fiilen Görevlendirilenlere Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin

Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

— Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİK

— Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri


