
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 48. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                        T.C.

     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             31 Ağustos 2014

       68244839-140.01-10-423

BAŞBAKANLIĞA

1 Eylül 2014 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyarette bulu-

nacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı

maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.

Gereğini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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YÖNETMELİKLER

Adnan Menderes Üniversitesinden:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan
Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin onuncu
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Dönem sonu ve bütünleme sınavlarının sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten iti-
baren en geç bir hafta içinde duyurulur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
İstanbul Şehir Üniversitesinden:

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesi lisans program-

larında yürütülen eğitim, öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Şehir Üniversitesi lisans programlarında yü-

rütülen eğitim, öğretim, sınavlar, diploma ve ilişik kesmeye ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ÇAP: Çift ana dal programını,
b) Fakülte: Üniversiteye bağlı fakülteleri,
c) FYK: Fakülte yönetim kurulunu,
ç) GNO: Genel not ortalamasını,
d) İngilizce yeterlik sınavı (İYS): İstanbul Şehir Üniversitesi diller okulunda yapılan

İngilizce yeterlik sınavını,
e) Mütevelli Heyet: İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Rektör: İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörünü,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/8/2013 28732

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 24/2/2014 28923

2- 14/5/2014 29000

3- 7/7/2014 29053
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g) Senato: İstanbul Şehir Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: İstanbul Şehir Üniversitesini,
h) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu,
ı) YAP: Yan dal programını,
i) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
j) Önkoşul dersi: Bir derse kaydolabilmek için öncelikle başarıyla tamamlanmış olması

gereken dersi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıtlarla İlgili Esaslar

Üniversiteye kayıt yaptırma
MADDE 5 – (1) Üniversiteye yeni kayıtlar ilan edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat

hükümleri uyarınca, Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü tarafından yapılır.
(2) Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği

kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır.

(3) Disiplin cezasıyla Üniversiteden çıkarılmış olanlar ve belgelerinde tahrifat bulunanlar
ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz; yapılmış ise iptal
edilir.

İngilizce yeterlik
MADDE 6 – (1) Öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan programlara kayıt

olan öğrencilerin İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığı İYS ile belirlenir.
(2) İYS sonucuna göre başarılı olanlar ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından

kabul edilen uluslararası sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgele-
yenler doğrudan lisans öğrenimine başlar.

(3) Bu sınava katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler İngilizce hazırlık
programına kaydedilir. İngilizce hazırlık programı öğretiminde ilgili mevzuat hükümleri uy-
gulanır.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile kabul
MADDE 7 – (1) Üniversite bölümlerine/programlarına, Üniversite içinden veya dışın-

dan yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esas ve usuller; 2547 sayılı Kanun,
24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 19/2/2002 tarihli ve 24676
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Prog-
ramları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mev-
zuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Değişim programları ve özel öğrenciler
MADDE 8 – (1) Değişim programlarına katılacak öğrenciler ile özel öğrenci olarak

ders alacak öğrencilerle ilgili esas ve usuller; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belir-
lenir.

Çift anadal ve yan dal programları
MADDE 9 – (1) Çift ana dal ve yan dal programlarına ilişkin hususlar, Yükseköğretim

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çer-
çevesinde Senato tarafından belirlenir.

Kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarih-

lerde derslere kayıtlarını bizzat yapmak ve o yarıyılın öğretim ücretini ödemek suretiyle kayıt
yenilemek zorundadır. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, derslere ve sınavlara katılamaz,
derslerden not alamaz ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
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(2) Mazeretleri ilgili FYK tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç eğitim
ve öğretimin başladığı tarihten itibaren ikinci hafta sonuna kadar yenilenebilir. İkinci haftadan
sonra kayıt yenileme ÜYK kararıyla yapılabilir.

(3) Mezun olabilmek için tüm derslerini tamamlamış, fakat stajını tamamlayamamış
öğrenciler, staj için bir kredi ücreti yatırarak kayıt yenilemek zorundadır.

Danışman
MADDE 11 – (1) Her öğrenci için ilgili dekanlık veya bölüm başkanlığı tarafından

tam zamanlı bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi öğre-
nimi süresince izler, lisans öğretimi, ilgili mevzuat ve akademik performansı hakkında bilgi-
lendirir ve yönlendirir. Öğrencinin derslere kaydolma, ders ekleme, bırakma ve dersten çekilme
işlemleri danışman onayı ile yapılır.

(2) Öğrencinin ilgili bölüm başkanlığına yapacağı herhangi bir konuya ilişkin yazılı
başvurusunda, danışman görüşü istenir. Fakülte yetkili kurullarında görüşülmek üzere bölüm
başkanlığı tarafından gönderilen öğrenci dilekçelerinde de danışman ve bölüm başkanlığı gö-
rüşleri aranır.

Ücretler ve burslar
MADDE 12 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Öğrenim ücretleri ve kredi başına

düşen öğrenim ücreti miktarı Mütevelli Heyet tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme
şekliyle birlikte duyurulur.

(2) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen başarısız öğrencilerin, burslu öğren-
ciler de dâhil olmak üzere azami dört yıllık öğrenim süresinde mezun olamayan öğrenciler ile
özel öğrencilerin kayıt oldukları her ders için kredi başına ücret ödemeleri gerekir.

(3) Öğrenim ücreti, yaz dönemi/yaz okulu ücretlerini kapsamaz. Yaz Okulu ücretleri
öğrenim ücretinden ayrı olarak, her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) Burslar ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili
MADDE 13 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili İngilizce’dir. Ancak, ilgili mevzuat

hükümleri çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğretim dili kısmen veya tama-
men İngilizce dışında olan bölüm ve program da açılabilir.

Eğitim, öğretim yılı ve öğrenim süresi
MADDE 14 – (1) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her

biri on dört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir.
Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ilişkin
hususlar, Senatonun belirleyip ilan ettiği akademik takvim ile düzenlenir.

(2) Yaz öğretimi Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.
(3)Lisans programında normal öğrenim süresi sekiz yarıyıl, azami öğrencilik süresi ise

on dört yarıyıldır. Bu sürelere İngilizce hazırlık programı ve yaz dönemleri dâhil değildir.
Ders planları
MADDE 15 – (1) Lisans ders planları, ilgili dekanlık veya bölüm başkanlığının önerisi,

fakülte kurul kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir bölümün/programın çift ana dal/yan
dal eğitimi yapabileceği bölüm veya programlara ilişkin ders programları da aynı usulle belir-
lenir.

(2) Ders programlarında mezuniyet için gerekli toplam kredi yükü, ortalama kredi yükü
ve her dersin teorik ders saati, uygulama ve laboratuvar saatleri kredisi ile AKTS kredisi ve
varsa önkoşulu belirtilir.

(3) Ders programlarında 30 krediyi tamamlayanlar ikinci sınıf, 65 krediyi tamamlayan-
lar üçüncü sınıf ve 100 krediyi tamamlayanlar dördüncü sınıf öğrencisi olarak tanımlanır.
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Zorunlu ve seçmeli dersler ile önkoşul dersleri
MADDE 16 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci

kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini ve programda gösterilen türde ve sayıda seçmeli
dersi almakla yükümlüdür. Öğrencinin alacağı seçmeli dersler, öğrencinin ilgi alanı ve isteği
göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.

(2) Bir dersin önkoşulunun başarılmış sayılması için önkoşul dersinden en az D veya
S notu alınması gerekir.

Derslerden muafiyet
MADDE 17 – (1) Bir dersten muaf olmak isteyen öğrenciler için ilgili fakülte tarafından

muafiyet sınavı düzenlenebilir. Bu sınavı başaran öğrenciler bu dersten muaf tutulur.
Ders ve uygulamalara devam
MADDE 18 – (1) Her dönem başında, ders ekleme ve bırakma süresi içinde, ilgili öğ-

retim elemanı tarafından o dersin içeriğini, uygulamalarını, kaynaklarını, ölçme ve değerlen-
dirme şeklini ve diğer ayrıntıları içeren bir ders izleme formu hazırlanır ve öğrencilere sunulur.

(2) Öğrenciler, eğitim ve öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygulama ve labo-
ratuvarlara en az % 80 oranında devam etmek ve yarıyıl içinde her türlü ölçme ve değerlendir-
me çalışmasına ve öğretim elemanının ders izleme formunda duyurduğu diğer çalışmalara ka-
tılmakla yükümlüdür.

(3) Öğrencinin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlık
oranı %15’e ulaşan öğrenciye uyarıda bulunulur.

(4) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat
ve benzeri faaliyetlere katılan öğrenciler hakkında dersini aldıkları öğretim elemanına bilgi ve-
rilir ve öğrenciler bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları için izinli sayılır, gelmedikleri gün-
lerde yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmaları için mazeret çalışması yaptırılabilir.

(5) Bir dersin devam yükümlülüğünü mazeretsiz olarak yerine getirmeyen öğrenci o
dersten başarısız sayılır ve IA notu verilir.

Kredi yükü
MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin her yarıyıldaki normal kredi yükü, o öğrencinin kayıtlı

bulunduğu programın ders planında yarıyıl başına düşen ortalama kredi miktarıdır. Ortalama
hesabında, sonuç kesirli çıktığı takdirde, en yakın büyük tamsayı alınır. Öğrencinin ders pla-
nında normal yarıyılındaki kredi toplamı bu ortalamadan daha büyük ise, büyük olan normal
kredi yükü sayılır. ÇAP ve YAP’a kayıtlı öğrencilerin alabileceği ders yükü Senato tarafından
belirlenir.

(2) Üçüncü yarıyılın başından itibaren, danışman onayı almak şartıyla, GNO’su 2.00
ile 3.00 arasında olan öğrenciler normal kredi yükü üzerinde fazladan bir ders, GNO’su 3.00’ın
üzerinde olanlar ise fazladan iki ders alabilir. GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler normal
kredi yükünden fazla ders alamaz.

(3) Bu maddede öngörülen azami kredi miktarının üzerinde ders alabilmek için danış-
man önerisi ve FYK kararı gerekir. 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami
öğrenim sürelerinin sonunda bulunan öğrenciler ile kayıt yaptıracağı son iki yarıyılda, yaz öğ-
retimi dikkate alınmadan mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, GNO’larına bakıl-
madan danışman onayı ile bu maddede belirtilen azami kredi yükünün üzerine çıkacak şekilde
ders alabilir.

(4) Bir öğrenci danışmanın olumlu görüşü ile normal kredi yükünün altında ders alabilir.
Derse yazılma ve sınamalı öğrenciler
MADDE 20 – (1) Öğrenciler derslere kaydolma işlemlerini, danışmanlarının desteği

ve onayı ile her yarıyıl başında yaparlar.
(2) Öğrenciler kayıtlı bulundukları programların yarıyıl ders akışına göre ders alması

ve önceki yarıyıllarda başarısız olunan veya hiç alınmayan derslerin, izleyen yarıyıllarda ön-
celikle alınmaları esastır. Öğrencinin haftalık ders çizelgesinde kısmen çakışan derslere birlikte
kayıt olması ilgili öğretim elemanlarının ve danışmanın onayı ile mümkündür.

(3) Herhangi bir yarıyıl sonunda GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler sınamalı öğ-
renci sayılır.
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(4) Lisans eğitiminin dördüncü yarıyılı sonu itibariyle GNO’su 1.80’in altında olan öğ-
renciler öncelikle GNO’larını yükseltmek için başarısız oldukları veya C’nin altında not aldık-
ları dersleri tekrarlar veya hiç almadıkları alt dönem derslerini alırlar. Bu durumdaki öğrenci-
lerin üst yarıyıllara ait dersleri almaları, bölüm başkanı veya dekan onayı ile danışman tarafın-
dan yapılır. Başarısız oldukları ders seçmeli ise bunun yerine başka bir seçmeli ders alınabilir.

(5) Ancak, sınamalı öğrencinin ders yükünün, alt sınıflardan alabileceği dersin bulun-
maması, önkoşulun başarılamaması veya benzeri nedenlerle, almasına izin verilen kredi yü-
künün çok altında kalması durumunda, danışman önerisi ve bölüm başkanı veya dekan onayı
ile üst yarıyıllardan uygun dersler verilebilir.

(6) Başarı notu C’nin üzerinde olan bir dersi tekrarlamak isteyen öğrencinin GNO’sunun
en az 2.80 olması ve danışmanın onayını alması gerekir.

(7) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gördükten sonra yatay geçiş, nakil
veya sınava girerek Üniversiteye transfer olan öğrencilerin intibakları Senato tarafından belir-
lenen esaslara göre yapılır.

(8) Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yüksek lisans dersleri alınabilir.
Ekleme-bırakma ve dersten çekilme
MADDE 21 – (1) Derslerin ekleme ve bırakma işlemleri yarıyılın ilk iki haftası içinde

yapılır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir veya
yenilerini ekleyebilir.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi içinde, kayıtlı ol-
dukları bir veya daha fazla dersten, danışmanın olumlu görüşünü alarak çekilebilir. Bu durumda
yarıyıl öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz.

Bitirme projesi ve stajlar
MADDE 22 – (1) Bitirme projesi bir öğretim elemanının danışmanlığında yapılır. Bi-

tirme projesi danışmanlıklarının öğretim elemanları arasındaki dağılımı ilgili bölüm başkanlığı
tarafından yapılır. Bitirme projesinin alınması, yürütülmesi, teslimi, ölçme ve değerlendirmesi
hakkındaki esaslar ilgili FYK tarafından belirlenir ve Senato onayı ile uygulanır.

(2) Staj yapılması zorunlu olan bölüm ve programlarda stajlara ilişkin esaslar staj yö-
nergeleri ile belirlenmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar
MADDE 23 – (1) Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi için en az bir ara sınav ve yarıyıl

sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı ödev, proje, laboratuvar, sınıf içi uygulama ve benzeri ça-
lışmaları da ölçme ve değerlendirmeye katabilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. Ancak
ilgili FYK kararı ile sınavlar sözlü, sözlü ve yazılı veya uygulamalı olarak da yapılabilir. Yarıyıl
sonu başarı notunun verilmesinde tüm sınav ve ölçme, değerlendirme sonuçları, yarıyıl içi ça-
lışmalar, derslere devam ve katılım göz önünde tutulabilir.

(2) Sınav ve diğer ölçme ve değerlendirme öğelerinin sonuçlarının iki haftayı geçirme-
den ilan edilerek duyurulması gerekir. Puanlanan sınav kâğıdı, proje raporu, ödev ve benzeri
ölçme ve değerlendirme kriterlerini isteyen öğrencinin kolayca görerek geri bildirim alması
öğretim elemanınca sağlanır.

(3) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, en az üç ölçme ve değer-
lendirme öğesi olması gerekir. Herhangi bir ölçme ve değerlendirme öğesinin ağırlığı %50’den
fazla olmaz. Ölçme ve değerlendirmeye katılacak yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının
başarı notunun hesaplanmasındaki katkısı öğrencilere yarıyıl başında dağıtılan ders izleme for-
munda duyurulur.

(4) Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulu sağlanmış ve
yarıyıl içi çalışmaları yapılmış olmak kaydıyla ilgili FYK kararı ile yarıyıl sonu sınavları biti-
mini izleyen on beş gün içinde yapılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı
olamayan öğrenci dersi yeniden almak ve tüm gereklerini yerine getirmek zorundadır.
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(5) Her dersin öğretim elemanı hazırladığı bir sayfalık ders özet raporunu, yarıyıl sonu
başarı notlarını, sınav sorularını, diğer ölçme ve değerlendirme belgelerini ve ders izleme for-
munu ekleyerek, yarıyıl sonu sınavı tarihinden en geç otuz gün sonra, ilgili dekanlığa iletir. Sı-
nav evrakları ve diğer ölçme ve değerlendirme kriterlerine ait belgeler iki yıl süreyle saklanır.

(6) Senato tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde Bütünleme sınavları düzenlenir.
Maddi hataların düzeltilmesi
MADDE 24 – (1) İlan edilen yarıyıl sonu başarı notlarında maddi hata olması duru-

munda ilgili öğretim elemanı tarafından dekanlığa başvuru yapılabilir.
(2) Öğrenci sınav sonuçlarında veya harf notunda maddi hata olduğunu düşünüyorsa

öncelikle dersin öğretim elemanı ile görüşür. Bu şekilde sonuç alamazsa dilekçe ile dekanlığa
başvurarak sonuçlara itirazda bulunabilir. Başvuruların, sınav sonuçlarının ilanını takip eden
yedi iş günü içinde yapılması gerekir. Başvurular, dekanlık gözetiminde yedi iş günü içinde
sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) Öğrenci dekanlık kararına da itiraz etmek istediği takdirde, beş iş günü içinde Rek-
törlüğe dilekçe ile başvurarak durumun yeniden gözden geçirilmesini talep edebilir. Rektörlük
ilgili konuda üç kişilik bir komisyon oluşturarak dekanlıktan alınacak dosyanın yeniden ince-
lenmesini sağlar. Komisyon beş iş günü içinde itirazı sonuçlandırarak Rektörlüğe yazılı olarak
bildirir.

Mazeret sınavları
MADDE 25 – (1) Herhangi bir sınava giremeyen veya bir ölçme ve değerlendirme ça-

lışmasına katılamayan öğrenci, öncelikle ilgili öğretim elemanını bilgilendirir, sınava girememe
ve çalışmaya katılmama gerekçesini açıklayan ve mazeretini bildiren bir dilekçeyi sınav tarihini
izleyen üç gün içinde ilgili fakülte dekanlığına iletir. Sağlıkla ilgili mazereti varsa FYK’nın
onayladığı sağlık raporunu, başka bir özür nedeniyle sınava katılamadıysa bunu kanıtlayan bel-
geyi dilekçesine eklemek zorundadır.

(2) Mazeretleri FYK tarafından kabul edilen öğrenciler için belirlenen ve ilan edilen
tarihte mazeret sınavı yapılır. Mazereti kabul edilmeyen veya mazeret sınavına girmeyen öğ-
rencinin notu sıfır olarak alınır.

Başarı notları
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmek için harfli notlan-

dırma sistemi kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler, ağırlık katsayıları ve anlamları aşağıda
gösterilmiştir:

a) Harf not sistemi:
Başarı Notu Katsayısı Açıklaması Anlamı - Sonucu
A+ 4.10 Müstesna Üstün başarılı - geçer
A 4.00 Mükemmel Üstün başarılı - geçer
A- 3.70 Pekiyi Başarılı - geçer
B+ 3.30 İyi-Pekiyi Başarılı - geçer
B 3.00 İyi Başarılı - geçer
B- 2.70 İyi-Orta Başarılı - geçer
C+ 2.30 Ortaüstü Başarılı - geçer
C 2.00 Orta Başarılı - geçer
C- 1.70 Ortaaltı Şartlı - geçer
D+ 1.30 Zayıf Şartlı - geçer
D 1.00 Çok zayıf Şartlı - geçer
D- 0.50 Kalır Başarısız - tekrarı gerekir
F 0.00 Başarısız Başarısız - tekrarı gerekir
IA 0.00 Başarısız Devamsız, Başarısız - tekrarı gerekir
b) Harf notları dışında, not belgesinde geçici süre ile kullanılan (LA), (I), (NP) ve not

belgesinde sürekli görünen (E), (R), (S), (T), (U), (CW), (W) işaretlerinin anlamları aşağıda
gösterilmiştir:

1) LA: Öğrencinin yarıyıl içinde izinli sayıldığını gösterir.
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2) I: Geçerli bir mazereti nedeniyle dersin bazı gereklerini zamanında yerine getireme-
miş öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenci yarıyıl sonu sınav döneminin bitiminden itibaren
iki hafta içerisinde eksik kalan çalışmayı tamamlar ve I notu harf nota dönüştürülür. Bu süre
içinde de dersle ilgili eksiklikler tamamlanmazsa (I) notu (F)’ye, kredisiz ders ise U’ya dönüşür.

3) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. 30 iş günü içinde telafi
edilenler başarı notuna, edilmeyenler (F)’ye, kredisiz ders ise (U)’ya dönüşür.

4) E: Muafiyet sınavıyla başarılı olunan dersleri gösterir. Not ortalamasına katılmaz.
5) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.
6) S: Başarılı / başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste başarılı olunduğunu gös-

terir. Not ortalamasına katılmaz.
7) T: Transfer kredisi verilen dersleri gösterir. Not ortalamasına katılmaz.
8) U: Başarılı / başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste başarısız olunduğunu gös-

terir. Not ortalamasına katılmaz.
9) CW: Öğrencinin yarıyıl içinde kayıt sildirdiğini gösterir.
10) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir.
Not ortalamalarının hesabı
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda YNO ve GNO de-

ğerleri ile izlenir.
(2) Başarısızlık sebebiyle tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde önceki

başarı notu ne olursa olsun son başarı notu geçerlidir. Ancak önceki notları da not belgesinde
gösterilir.

Lisans ve önlisans diploması
MADDE 28 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine

göre başarı ile tamamlayan, GNO’su en az 2.00 olan varsa staj, bitirme projesi ve benzeri yü-
kümlülüklerini yerine getiren öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programını tamamlayamayan, ancak dördüncü yarıyıl sonuna
kadar ders programında bulunan tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre en az 2.00 GNO
ile başarmış olan öğrenciye istemesi durumunda ön lisans diploması verilir.

(3) Diplomalara adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için yabancı
uyruklu kimlik numarası, mezuniyet tarihi ile diploma numarası yazılır. Mezuniyet tarihi, me-
zuniyet kararının alındığı FYK toplantısının yapıldığı tarihtir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar
öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma ile birlikte
diploma eki de verilir.

(4) Öğrenimleri süresince disiplin cezası almayıp, öğrenimlerini GNO’su 3.50 ve üzeri
olan öğrencilere yüksek onur belgesi, 3.00-3.49 arasında tamamlayan öğrencilere ise onur bel-
gesi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin disiplinle ilgili işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre yürütülür.

Azami süre
MADDE 30 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa

ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-
dığına bakılmadan lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun
olamayan öğrenciler bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre belirlenen öğretim ücretini öde-
mek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınav-
lara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğ-
rencilik statüleri devam eder.
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İzinli sayılma
MADDE 31 – (1) İzinli sayılmaya ilişkin esaslar şunlardır:
a) İzin almak isteyen öğrenciler gerekçelerini ve belgelerini içeren bir dilekçe ile ilgili

fakülte dekanlığına başvurur.
b) Öğrencilere sağlık, maddi, ailevi, yurt dışında öğrenim görme, kişisel, akademik ve

fakülte yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer nedenlerle bir defada en çok iki yarıyıl izin
verilebilir.

c) İzinli geçen süreler öğrenim sürelerine katılmaz.
ç) Kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunan öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu

sona ermiş olan öğrenciler fakülte yönetim kurulu kararı ile öğrenimlerine bıraktıkları yerden
devam eder.

d) Öğrenciler izin süresinin bitiminde dönem ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine
devam ederler. İki yarıyıl izinli olan öğrencilerden; ilk yarıyıl sonunda öğrenimine devam
etmek isteyen öğrencinin ders kayıtları başlamadan önce bir dilekçe ile fakülte dekanlığına
başvuruda bulunması gerekir.

e) İzin talebinde bulunan öğrencinin derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın
son iş gününe kadar izin başvurusunu yapmış olması gerekir. FYK kararı ile izin talebi kabul
edilmiş olanlardan:

1) İzinli olduğu süreye ait öğrenim ücretinin %25’ini ödemesi gerekir.
2) Derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra yapılan
başvurularda öğrencinin o yarıyıla ait öğrenim ücretinin tamamını ödemesi gerekir.
f) Öğrenciler izinli oldukları süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burs imkân-

larından yararlanamazlar.
Kayıt silme
MADDE 32 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencilerin ilgili FYK tarafından Üniversite ile

ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek istemesi.
b) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üni-

versiteden çıkarılma cezası alması.
c) Öğrencinin sağlık raporu ile belgeleyeceği bir hastalığı nedeniyle öğrenimine devam

edememesi.
ç) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapması.
(2) Öğrencinin, dönem kaydı yaptırmış olmasına bakılmaksızın, Üniversite ile ilişiğinin

kesilmesi durumunda aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Ders ekleme ve bırakma süresi içinde ise, o yarıyıl için yatırılmış olan ücret iade edilir.
b) Ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra, derslerin başlamasını takip eden dör-

düncü haftanın son iş gününe kadar ise, öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim
ücretinin %25’ini ödemesi gerekir.

c) Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir bor-
cunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan malzeme ve teçhi-
zatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

ç) İlişiğinin kesilmesi başvurusu derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın
son iş gününden sonra ise ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin tamamının öğ-
renci tarafından ödenmesi gerekir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 33 – (1) 14/6/2011 tarihli ve 27964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Şehir Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Şehir Üniversitesinden:
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde yürütülen li-

sansüstü eğitim ve öğretimle ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen tüm lisansüstü programlarına ilişkin öğrenci kabulü, eğitim, öğretim, sınav ve mezu-
niyete ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı enstitülerde kayıtlı öğren-

ciye ders ve/veya tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü Yönetim Kurulu
tarafından atanan öğretim elemanını,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim dalı: İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı enstitülerde eğitim programı bu-

lunan anabilim dalını,
ç) Enstitü: İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı enstitüleri,
d) Enstitü kurulu: İstanbul Şehir Üniversitesindeki ilgili enstitüsünün kurulunu,
e) Enstitü yönetim Kurulu: İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim ku-

rullarını,
f) GMAT: Uluslararası bir sıralama sınavı olan Graduate Management Admission Testini,
g) GRE: Uluslararası bir sıralama sınavı olan Graduate Record Examinations sınavını,
ğ) GNO: Genel not ortalamasını,
h) Kredi: Bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değerini,
ı) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktorayı,
i) Lisansüstü programlar: Yüksek lisans ve doktora programlarını,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Rektör: İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörünü,
l) Rektörlük: İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Senato: İstanbul Şehir Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,
o)Tez danışmanı: İstanbul Şehir Üniversitesindeki enstitüde kayıtlı öğrenciye tez ça-

lışmasını yürütmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,
ö) Üniversite: İstanbul Şehir Üniversitesini,
p) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Şehir Üniversitesinin Yönetim Kurulunu,
r) Yabancı Diller Okulu: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunu,
s) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların İlanı, Başvuru, Kabul ve Diğer Esaslar

Lisansüstü programların ilanı
MADDE 5 – (1) Her yarıyılda bir sonraki yarıyıl için lisansüstü programlara ilişkin

enstitü müdürleri tarafından enstitü yönetim kuruluna önerilen kontenjan, başvuru ve kabul
koşulları karara bağlanarak Üniversite Senatosunun onayına sunulur. Onaylanan lisansüstü
programları ilan edilir.

(2) Üniversitede lisansüstü eğitim ve öğretimine giriş başvuruları, akademik takvimde
belirtilen süreler içinde ilgili enstitüye yapılır. İstenen belgeleri belirtilen süre içinde tamam-
lamayan adayların başvuruları işleme konulmaz.

Lisansüstü programlarına başvuru ve kabul
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara yapılan başvuruları değerlendirmek üzere

ilgili enstitü kurulu tarafından en az üç öğretim üyesinden oluşan bir değerlendirme jürisi ku-
rulur. Jürinin görevi adayların sıralamasını yapmak ve programa kabul edilmesini uygun bul-
duğu adayları enstitü yönetim kuruluna önermektir.

(2) Adayların sıralamasında;
a) Yüksek lisans programlarına kabulde lisans bitirme not ortalaması,
b) Lisans derecesi ile doktora programlarına kabulde lisans bitirme not ortalaması,
c)Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına kabulde yüksek lisans bitirme not

ortalaması, ilgili programın gerektirdiği yabancı dil seviyesini gösteren bir sınav sonucu, ALES,
GRE veya GMAT puanı, referans mektupları ve niyet mektubu ile değerlendirme jürisinin ge-
rekli gördüğünde yapacağı mülakat sonuçları,

esas alınır.
(3) Doktora programlarına başvuracak adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans öğ-

renimini; tamamlamış olmaları gerekir.
(4) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların başvuru koşullarını sağlamış veya

koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olmaları gerekir.
(5) Adayların yüksek lisans programına kayıt yaptırabilmesi için gerekli koşullar şun-

lardır:
a) Lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olmak.
b) Öğretim dili İngilizce olan programlar için İngilizce yeterliğine sahip olmak veya

bu Yönetmelik hükümlerine göre İngilizce hazırlık programına kabul edilme şartlarını taşı-
mak.

c) Gerekli yabancı dil yeterliliği olmayan öğrenciye şartlı kabul verilmesi durumunda,
bir akademik yıl içinde yabancı dil yeterliliğini kazanmış olmak.

ç) Yurt dışı programlarından mezunlar için Yükseköğretim Kurulundan alınacak denklik
belgesine sahip olmak.

(6) Adayların doktora programına kabul edilmesi için gerekli koşullar şunlardır:
a) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranlar için 4.00 üzerinden en az 3.00

veya buna muadil lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak.
b) Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuranlar için 4.00 üzerinden en az

3.00 veya buna muadil yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak.
c) Tezli yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olmak.
(7) ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından, ilgili puan türünde YÖK tarafından

ilan edilen ALES taban puanından az olmamak koşuluyla Senatonun belirlediği düzeyde bir
puan almış olmak gerekir.
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(8) Adayın değerlendirme jürisi tarafından yapılan mülakat sonucunda başarılı bulun-
muş olması gerekir.

(9) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde hangi tür GMAT veya
GRE puanı isteneceği Senato tarafından belirlenir.

(10) Öğrencilerin kabulü, değerlendirme jürisinin önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır.

Yatay geçiş yapan öğrenciler
MADDE 7 – (1) YÖK tarafından tanınan diğer yükseköğretim kurumlarından veya

Üniversite programlarından yapılan yatay geçiş başvuruları, daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü
programında en az bir dönemi başarı ile tamamlamış olmak koşulunu yerine getirmek kaydıyla
ilgili değerlendirme jürisi tarafından incelenir. Yurt dışından alınmış lisans ve/veya yüksek li-
sans diplomasının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Yatay geçiş yolu ile
kabul edilmek için değerlendirme jürisinin olumlu kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı
gerekir. Değerlendirme jürisi; farklı üniversiteden gelen öğrencinin kredisi transfer edilecek
derslerini ve programı tamamlamak için nasıl bir yol izleneceğini belirleyen bir intibak raporu
hazırlar. Öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü programında tamamlayarak aktarabi-
leceği toplam kredi yatay geçiş yaptığı programda tamamlaması gereken toplam kredinin
%65’ini geçemez. Başka bir üniversiteden doktora programına yatay geçiş yapan öğrencilerin
yeterlik sınavını Üniversitede almaları gerekir. Üniversite içinde bir programda doktora yeterlik
sınavını başardıktan sonra başka bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yeterlik
sınavına girip girmeyeceği ilgili ana bilim dalı başkanının önerisi üzerine enstitü yönetim ku-
rulunca belirlenir. Yatay geçiş yapan öğrencinin önceki Programda geçirdiği sürenin ne kada-
rının geçiş yaptığı programdaki süresine sayılacağı enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(2) Aynı yüksek lisans programının tezli ve tezsiz olanları arasında, gerekli şartlarının
sağlanmış olması durumunda, öğrencinin başvurusu üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile
geçiş yapılabilir.

İngilizce sınavı, İngilizce hazırlık programı
MADDE 8 – (1) Öğretim dili İngilizce olan lisansüstü programlarına kabul edilen öğ-

rencilerden, İngilizce bilgilerinin yeterli olduğu Senato tarafından tanınan sınavlardan biri ile
belirlenenler, kabul edildikleri programlara kayıt yaptırabilirler.

(2) Öğretim dili İngilizce olan bir lisansüstü programına başvuran adayın kabul edilen
bir İngilizce yeterlik sınav sonucu yoksa Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak bir
sınavla İngilizce yeterlik durumu belirlenir.

(3) Yabancı Diller Okulu tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavına göre İngilizce
düzeyi yeterli bulunmayan adaylar, lisansüstü programına şartlı kabul edilmeleri durumunda,
Yabancı Diller Yüksekokulunun kontenjan durumuna göre en fazla bir akademik yıl süresince
İngilizce hazırlık programına alınabilir. Bir akademik yılsonunda İngilizce yeterliliğini sağla-
yamayan öğrencinin şartlı kabul edildiği programdan ilişiği, 2547 sayılı Kanunun 49 uncu
maddesi gereğince kesilir.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü programa başvuran aday, lisans derecesinin başka bir

alanda olması durumunda, bir akademik yılı geçmemek üzere, bir bilimsel hazırlık programını
tamamlamak üzere şartlı kabul edilebilir. Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler aka-
demik danışman tarafından belirlenir. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerden başarılı
sayılmak için en az C veya üzeri alan öğrencilere S notu verilerek başarılı kabul edilir. Bilimsel
hazırlık programının bir akademik yılsonunda tamamlanmaması durumunda öğrencinin prog-
ramla ilişkisi kesilir.
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(2) Bilimsel hazırlık programı dersleri öncelikli, zorunlu ve kredisiz olarak alınır ve
transkriptte yer alır.

(3) Akademik danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel ha-
zırlık programı derslerinin yanında bazı lisansüstü program dersleri alınabilir. Lisansüstü ders-
lerden alınan notlar lisansüstü programa kayıt yapıldıktan sonra not ortalamasına katılır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü
programı sürelerine dâhil edilmez.

Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler
MADDE 10 – (1) Değişim öğrencileri; uluslararası değişim programı çerçevesinde

Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan yabancı ülkelerdeki
yükseköğretim kurumları öğrencileridir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma, saydırma, kredi
ve kabul işlemleri, özel öğrencilere ve değişim programlarına ilişkin uygulama esasları ilgili
mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Özel öğrenciler; enstitülerce belirlenen koşullarla bazı dersleri almalarına izin ve-
rilen, ancak Üniversitenin herhangi bir diploma/derece programına kayıtlı olmayan öğrenci-
lerdir. Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Özel öğrencilere öğrencilikle ilgili belgeler, diploma veya derece verilmez, ancak
izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notları gösterir bir belge verilir.

b) Özel öğrenci statüsündeyken alınan notlar ve kredilerin, Üniversitenin lisansüstü
programlarında geçerli sayılması ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla olur.

c) Özel öğrencinin derslere kayıt olabilmek için, mali yükümlülüklerini yerine getirmesi
gerekir.

ç) Özel öğrenci başvurularının işleme konabilmesi için:
1) Enstitü yönetim kurulunun onayının olması gerekir.
2) Adayın lisans derecesine sahip veya bir lisans programında son sınıf öğrencisi olması

gerekir.
3) Başvurduğu program için istenilen yabancı dile ait yeterlilik belgesi getirmesi gerekir.
4) Özel öğrenciler bir lisansüstü programdan toplam kredi yükünün en fazla %50’sini

alabilirler.
Kesin kayıtla ilgili esaslar
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri,

akademik takvimde ilan edilen günlerde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kayıt için istenen belgelerin aslı gereklidir. Bu belgelerden aslı muhafaza edilecekler dışında-
kilerin onaylanmış kopyaları saklanır. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise
adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için
aranan şartlar şunlardır:

a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
b) Üniversitenin belirlemiş olduğu mali yükümlülükleri kayıt süresi içinde yerine ge-

tirmek.
c) Üniversitenin yetkili kurullarınca ilan edilen diğer şartları sağlamak.
(3) Sahte veya yanıltıcı belge ve bilgi sundukları anlaşılan öğrencilerin Üniversite ile

ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmış ise, kendilerine verilen diploma
ve diğer belgeler iptal edilerek haklarında kanuni işlem yapılır.

Kayıt yenileme ile ilgili esaslar
MADDE 12 – (1) Kayıt tarihlerinde mazeretleri bulunanların durumları, başvuruları

üzerine enstitü yönetim kurulunca incelenir. Mazeretleri geçerli görülenlere; derslere devam
edemedikleri günlerde izinli sayılmak koşuluyla ilgili dönemin ders ekleme-bırakma süresinin
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bitimine kadar geç kayıt izni verilebilir. Bu öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yarıyıla ait aka-
demik takvimdeki ders ekleme ve bırakma süresinin bitimine kadar kalkmaması halinde, ka-
yıtları izleyen yarıyıla ertelenir.

(2) İzinsiz veya geçerli mazereti olmadan bir yarıyıl için kayıt yaptırmayan öğrencinin
kayıt yaptırmadığı süre 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanan azami süre içinde
değerlendirilir. Dilekçe ile mazeret belirterek kayıt yaptırmayan öğrencinin mazereti enstitü
yönetim kurulunca kabul edilirse o yarıyıl için izinli sayılır.

(3) Geç kayıt yaptıranlara öğrenim ücreti ile ilgili mevzuat hükümlerine göre gecikme
cezası uygulanır.

Eğitim ve öğretim yılı, ölçme ve değerlendirme
MADDE 13 – (1) Bir öğretim yılı (akademik yıl) iki yarıyıldan ve yaz öğretiminden

oluşur. Yaz öğretiminde verilecek derslerle ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.
(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre, tarih ve

işleyişlerine ait hususlar ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir, Senato tarafından
onaylanarak ilan edilir.

(3) Öğrencilerin derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav-
larına ve diğer çalışmalara katılması zorunludur. Derse devam ilgili öğretim elemanı tarafından
kayıt altına alınır. Derslerin ve dönem içi çalışmaların % 20’sine, geçerli mazereti olmadan ka-
tılmayan öğrenci (IA) notu ile başarısız sayılır.

(4) Programda sürekli ölçme ve değerlendirme yapılır. Öğretim elemanı ödev, proje,
laboratuvar, sınıf içi uygulama, alan çalışması, sunum, rapor ve benzeri çalışmaları da ölçme
ve değerlendirmeye katabilir. Yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, herhangi bir ölçme
ve değerlendirme öğesinin ağırlığı % 40’tan fazla olamaz.

(5) Tüm ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulmasında şeffaflık esastır. Bu so-
nuçların iki hafta içinde ilan edilmesi gerekir. Öğretim elemanı, isteyen öğrenciye değerlen-
dirme sonuçları ve yöntemi hakkında geri bildirim sağlar.

(6) Öğretim elemanı, ilgili enstitü yönetim kurulu onayını almadan dönem sonu sına-
vının zamanını ve tarihini değiştiremez.

(7) Lisansüstü öğretimi süresinde izlenecek eğitim ve öğretim programları ve mezuniyet
için gerekli koşullar ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(8) Programların uygulanmasına ilişkin esaslar enstitü yönetim kurulu tarafından be-
lirlenir.

Başarı notları ve ilgili işaretler
MADDE 14 – (1) Öğrencilere bilimsel hazırlık dersleri dışında aldıkları lisansüstü ders-

leri için öğretim elemanları tarafından aşağıdaki harf notlarından birisi verilir:
a)
Başarı Notu Katsayısı Açıklaması
A 4.00 Mükemmel
A- 3.70 Pekiyi
B+ 3.30 İyi
B 3.00 Yeterli
B- 2.70 Şartlı geçer
C+ 2.30 Zayıf geçer
C 2.00 Çok zayıf geçer
F 0.00 Başarısız
IA 0.00 Devamsızlık sebebiyle başarısız

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2014 – Sayı : 29106



(2) Ayrıca; not belgesinde geçici süreli (I), (NP) ve sürekli görünen (R), (S), (SP), (T),
(TP), (W), (U), (LA) işaretleri kullanılır.

(3) Not belgesinde kullanılan işaretler ve açıklamaları şunlardır:
a) LA: Öğrencinin yarıyıl içinde izinli sayıldığını gösterir.
b) I: Geçerli mazereti nedeniyle dersin bazı gereklerini zamanında yerine getirememiş

öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenci yarıyıl sonu sınav döneminin bitiminden itibaren iki
hafta içinde eksik kalan çalışmayı tamamlarsa (I) notu yerine harf notu verilir. Bu süre içinde
de dersle ilgili eksiklikler tamamlanmazsa (I) notu (F)’e dönüşür.

c) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Telafi edilenler başarı no-
tuna, edilmeyenler yarıyıl sonu sınav döneminin bitiminden itibaren iki hafta içinde (F)’e dö-
nüşür.

ç) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.
d) S: Başarılı/başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste, tez veya proje çalışmasında

başarılı olunduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.
e) SP: Bilimsel hazırlık programı (önkoşul) derslerini gösterir.
f) T: Başka bir yüksek lisans programından transfer kredisi verilen dersleri gösterir. Not

ortalamasına katılmaz.
g) TP: Tez çalışmasının veya bitirme projesinin başarı ile devam ettiği anlamına gelir.

Not ortalamasına katılmaz.
ğ) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.
h) U: Başarılı/başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste, tez veya proje çalışmasında

başarısız olunduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.
Not ortalamalarının hesabı
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda YNO ve GNO de-

ğerleri ile izlenir.
(2) Başarısızlık sebebiyle tekrarlanan veya not yükseltmek için alınan derslerde son ba-

şarı notu geçerlidir. Tekrarlanan dersten daha önceki yarıyıllarda alınan notlar ortalama hesabına
katılmaz, ancak not belgesinde gösterilir.

Maddi hataların düzeltilmesi
MADDE 16 – (1) İlan edilen sınav sonuçlarında veya yarıyıl sonu başarı notlarında

maddi hata olması durumunda, ilgili öğretim elemanı not değişikliğini enstitü yönetim kurulu
onayı ile yapabilir.

(2) Öğrenci sınav sonuçlarında veya harf notunda maddi hata olduğunu düşünüyorsa
dersin öğretim elemanına başvurarak ölçme ve değerlendirmeyle ilgili bilgi alır. Değerlendirme
sonuçlarına itirazının devam etmesi durumunda bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvurur.
Başvuruların, sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde yapılması gerekir. Baş-
vurular, enstitü müdürlüğü gözetiminde başvuruyu takip eden yedi iş günü içinde sonuçlandı-
rılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) Öğrenci bu değerlendirmeyi yeterli bulmadığı takdirde beş iş günü içinde Rektörlüğe
dilekçe ile başvurarak durumun gözden geçirilmesini talep edebilir. Rektörlük ilgili konuda üç
kişilik bir komisyon oluşturarak enstitüden alınacak dosyanın yeniden incelenmesini sağlar.
Komisyon yedi iş günü içinde itirazı sonuçlandırarak ilgili enstitüye yazılı olarak bildirir. Söz
konusu karar enstitü tarafından ilgililere yazılı olarak iletilir.

Ders tekrarlama, saydırma
MADDE 17 – (1) Öğrenciler (IA), (F) veya (U) notu aldıkları zorunlu ve seçmeli ders-

leri tekrarlamak veya seçmeli derslerin yerine geçecek bir başka seçmeli dersi tekrar (R) işareti
ile almak zorundadır. Yeni dersten alınan not (IA), (F) veya (U) notunun yerine geçer ve orta-
lamaya sadece yeni not katılır. Ancak, önceki (IA), (F) veya (U) not belgesinde gösterilir.
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(2) Öğrenciler (B), (B-), (C+) ve (C) almış oldukları dersleri de tekrarlayabilir.
(3) Aynı dönem içinde alınan bir ders, yine aynı dönem içinde alınan ve düşük not veya

başarısızlıkla sonuçlanan başka bir ders yerine sayılamaz. Bir önceki dönemde alınmış olan
seçmeli dersin tekrarında hangi ders yerine alındığı ders kayıt sırasında belirtilir.

Dersten çekilme
MADDE 18 – (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi içe-

risinde kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten danışmanının onayı ile çekilebilir.
Sınavlara katılmama
MADDE 19 – (1) Yarıyıl sonu sınavlarından birine veya birkaçına hastalık veya başka

bir nedenle katılamayacak durumda olan lisansüstü öğrencileri, raporları veya ilgili belgeleri
ile beş iş günü içinde enstitü müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar.

(2) Yarıyıl sonu sınavı mazeret dilekçeleri enstitü yönetim kurulunda incelenir ve karara
bağlanır. Ara sınavlara veya benzeri çalışmalara katılmayan öğrencilere uygulanacak işlem,
dersin başlangıcında öğrencilere duyurulmuş olması kaydıyla ilgili öğretim elemanınca belir-
lenir.

İzinli ayrılma
MADDE 20 – (1) Kabul edilebilir mazereti olan öğrencilere; öğrenimine daha sonra

devam etmek üzere, enstitü yönetim kurulunca en fazla iki yarıyıl, askerlik hizmetleri için as-
kerlik süresince izin verilebilir. Zorunlu hallerde enstitü yönetim kurulu bu süreyi uzatabilir.

(2) Yurt dışında öğrenim görmek amacıyla belirli bir süre için izin almış öğrencilerin
aldığı derslerin transfer edilmesi Üniversiteye dönüşlerinden sonra danışmanlarının görüşüyle
enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak
suretiyle öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş öğrencilerden birinci
yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle enstitü yönetim kuruluna baş-
vurmaları gerekir.

Kayıt silme
MADDE 21 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler, dilekçelerinde ayrılış ne-

denini de belirterek, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
kaydı silinir.

(2) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkartılma cezası verilen öğrenci-
lerin kaydı silinir.

(3) Öğrencinin Üniversite ile ilişkisinin kesilmesi durumunda aşağıdaki esaslar uygu-
lanır:

a) Ders ekleme ve bırakma süresi içerisinde ise, öğrenci ödemekle yükümlü olduğu dö-
nemin öğrenim ücretinin %25’ini ödemesi gerekir.

b) İlişiğinin kesilmesi ders ekleme ve bırakma süresinin son iş gününden sonra ise öde-
mekle yükümlü olunan dönem ücretinin tamamının öğrenci tarafından ödenmesi gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları
MADDE 22 – (1) Yüksek lisans programı; kabul şartları tezli ve tezsiz olarak iki şekilde

yürütülür. Bu programların hangi enstitü ve programlarında, nasıl yürütüleceğine ilişkin esaslar
ilgili enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir.
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Tezli yüksek lisans programının amacı ve ders yükü
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı şu öğelerden oluşur:
a) Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders.
b) Bir adet kredisiz seminer dersi.
c) Tez çalışması.
(3) Alacağı kredili derslerden en çok iki tanesi öğrencinin lisans öğrenimi sırasında al-

mamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerinden seçilebilir.
(4) Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans öğrenimine kabul edilen öğrenciler için, ilgili

programın bir öğretim elemanını akademik danışmanı olarak belirler. Akademik danışmanın
görevi; öğrencinin akademik gelişimini izlemek, kayıt, ders ekleme ve bırakma işlemlerinde
rehberlik etmektir. Akademik danışman öğrencinin her yarıyılda alabileceği dersleri, bu Yö-
netmeliğe ve öğrencinin kabul edildiği yüksek lisans programına uygun olarak belirler.

(5) Bir yüksek lisans öğrencisi akademik danışmanının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulunun onayıyla:

a) Diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alabilir.
b) Bir diploma için kullanılmamış olması koşuluyla başka programdan, Üniversitenin

diğer bir enstitüsünden veya başka üniversiteden daha önce aldığı lisansüstü derslerini geçerli
saydırabilir.

(6) Yüksek lisans öğrencilerinin ders saydırma talepleri aşağıdaki hükümlere göre ka-
rara bağlanır:

a) Öğrenciler, yüksek lisans programı süresince başka üniversitelerden almış oldukları
en fazla iki dersi saydırma talebinde bulunabilirler. Yatay geçiş ile yurt içi ve/veya yurt dışı
değişim programlarında alınan derslerin saydırılması bu hükme tabi değildir.

b) Yeni girişli öğrencilerin, daha önce almış olduğu ve bir diploma programına saydır-
madığı dersler için enstitü tarafından bir intibak raporu oluşturulur. Buna göre saydırılması is-
tenilen kredi, yüksek lisans programının ön gördüğü toplam kredi yükünün %65’ini aşamaz.
Öğrencilerin bu talebini en geç ikinci yarıyıl ders kayıt döneminin sonuna kadar enstitüye di-
lekçeyle başvurarak yapmaları gerekir.

(7) Üniversite dışından alınmış olan derslerin enstitü yönetim kurulu tarafından geçerli
sayılan notları öğrenci kaydına (T) işaretiyle geçer. (T) işareti alan dersler not ortalamasına ka-
tılmaz.

Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, tez çalışması dâhil

azami üç akademik yıldır.
(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar

uzatmalı öğrenci sayılırlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre
ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt
yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanı-
nan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans tezi
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her

öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili ensti-
tüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalış-
masının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı
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atanır. Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim
görevlileri arasından seçilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez
dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim
kurumu 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.

(3) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden
oluşur. Tez sınavı akademik kamuya açıktır, tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinle-
yicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve du-
rumu bir tutanakla en geç üç gün içinde ilgili enstitüye bildirir. Jüri üyeleri çekimser oy kulla-
namaz. Başarılı olan öğrenci, yüksek lisans derecesine hak kazanmak için tezinin ciltlenmiş
üç nüshasını ve pdf olarak hazırlanan elektronik kopyasını tez sınav tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır.

(4) Tezi reddedilen öğrencinin yeni bir tez konusu almak istemesi halinde 2547 sayılı
Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanan azami süre içinde bu Yönetmeliğin 23 üncü madde-
sinde belirtilen işlemleri yapmak zorundadır. Düzeltme kararı verilmesi durumunda, öğrenci
en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(5) Tezi düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir
veya aynı alanda tezsiz yüksek lisans programının bulunması ve öğrencinin talep etmesi duru-
munda tezli programla ilişkisi kesilerek tezsiz programa devam etmesi sağlanır. Kendisine yeni
bir tez konusu verilen veya tezsiz programa geçirilen öğrenci öğrenim ücretlerini ödemek ko-
şulu ile öğrenimine devam eder. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara
katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve ders yükü
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla, en az

on adet ders ile bitirme projesi dersinden oluşur. Bitirme projesi dersi kredisiz olup, başarılı
(S) veya başarısız (U) şeklinde değerlendirilir. Öğrenci, bitirme projesini alacağı yarıyılda derse
kayıt yaptırmak, yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(3) Öğrencinin kredili derslerinden en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla ileri düzeydeki lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans öğrenimine kabul edilen her öğrenci için,
ilgili alandan bir öğretim elemanını akademik danışman olarak belirler. Danışmanın görevi,
öğrencinin akademik gelişimini izlemek, kayıt, ders ekleme ve bırakma işlemlerinde rehberlik
etmektir. Akademik danışman; öğrencinin her yarıyılda alacağı dersleri, bu Yönetmeliğe ve
öğrencinin kabul edildiği tezsiz yüksek lisans programına uygun olarak onaylar.

(5) Bir tezsiz yüksek lisans öğrencisi, en fazla üç adet derse karşılık gelmek üzere, da-
nışmanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla:

a) Enstitü onayı alınmak şartıyla, diğer yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans prog-
ramlarından ders alabilir.

b) Bir diploma için kullanılmamış olması koşuluyla başka bir programdan, daha önce
almış olduğu yüksek lisans derslerini saydırabilmesi için değerlendirme jürisi tarafından bir
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intibak programı hazırlanır. Bu durumda öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu programında ta-
mamlayarak aktarabileceği toplam kredi tamamlaması gereken mezuniyet kredisinin %65’ini
geçemez.

(6) Üniversite dışından alınmış olan derslerin enstitü yönetim kurulu tarafından geçerli
sayılan notları öğrenci kaydına (T) işaretiyle geçer. (T) işareti alan dersler not ortalamasına ka-
tılmaz.

Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, azami üç akade-

mik yıldır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamla-

yamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme
ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandı-
rılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans programından mezuniyet
MADDE 28 – (1) Kayıtlı olduğu program çerçevesinde alması gereken yüksek lisans

derslerini en az 3,00 GNO ile tamamlayan; tezli programlarda tezini, tezsiz programlarda ise
dönem projesini başarıyla tamamlayarak otuz gün içinde enstitünün belirlediği mezuniyet yü-
kümlülüklerini yerine getiren, yüksek lisans tezinin jüri tarafından kabul edilmiş ve biçim yö-
nünden de uygun bulunan kopyalarını enstitüye teslim eden yüksek lisans öğrencileri enstitü
yönetim kurulu kararı ile mezuniyete hak kazanır.

Yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan ve eğitim ücreti bor-

cu bulunmayan öğrencinin diploması verilir.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış

adı bulunur.
(3) Yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciye, ilgili enstitü müdürü ile

Rektörün imzalarını taşıyan bir yüksek lisans diploması verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programına İlişkin Esaslar

Program amacı ve ders yükü
MADDE 30 – (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, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir

krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalış-
masından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de kırk iki krediden az ol-
mamak üzere on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
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Süre
MADDE 31 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami altı akademik yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz
akademik yıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki akademik yıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için üç akademik yıldır. Bu süreler içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
müfredat derslerinin ağırlıklı ortalaması 3,00’den düşük olan burslu öğrencilerin bursu kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı akademik yılsonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş
olan öğrenci için dokuz akademik yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına gireme-
yen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni
süreler verilir.

(4) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler içinde kredili derslerini başarıyla
tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Ka-
nunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek
koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara
katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğ-
rencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan,
gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora te-
zinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde ilgili tezsiz yüksek lisans programının
bulunması durumunda kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 32 – (1) Enstitü yönetim kurulu tarafından her öğrenci için tez danışmanı ata-

nır. Tez danışmanı ve öğrenci birlikte bir tez konusunu belirler ve tez danışmanının önerisi ens-
titü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar
atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-
rumlarda doktora derecesine sahip ikinci bir tez danışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri veya senatonun belirle-
yeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından da seçilebilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları güz
ve bahar yarıyıllarının son aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenci; yüksek lisans derecesi ile ka-
bul edilmiş ise en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş ise en geç yedinci ya-
rıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve tam zamanlı görev
yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı
alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kura-
bilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu ka-
rar, ilgili program tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildi-
rilir.
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(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
(6) Doktora yeterlik komitesi, gerekli görmesi halinde, yeterlik sınavını başaran bir öğ-

rencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şar-
tıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci aynı ana bilim dalında yüksek lisans programına geçebilir.

(8) Doktora yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrenciler, ders yükümlülüklerini
tamamlamış olsalar bile doktora yeterlik komitesinin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla
belirlenen müfredat derslerini almak zorunda kalırlar.

Tez izleme komitesi
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü yönetim ku-

rulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka ilgili programın içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması duru-
munda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü yönetim
kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili program tarafından tez önerisini izleyen üç gün
içinde 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.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, her yarıyıl birer kere olmak
üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine ya-
zılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde
yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması başarılı olarak devam ediyorsa TP,
başarısız ise U notu komite tarafından verilir. İki kez üst üste U alan öğrenci yeniden yeterlik
sınavına alınarak süreç yeniden başlatılır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 36 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, yazım kurallarına uygun biçimde

hazırladığı tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile

atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka
bir yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden
oluşur. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(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 akademik kamuya açıktır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili program tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay
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içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme
sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Bu durumdaki öğren-
cinin bursu, enstitü yönetim kurulunca gözden geçirilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul
edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde enstitü tarafından yapılacak
değerlendirme sonucu gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları
kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora programından mezuniyet
MADDE 37 – (1) Kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı doktora derslerinin her

birinden en az B notu alan ve yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan
doktora öğrencileri mezuniyete hak kazanır.

Doktora diploması
MADDE 38 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin jüri tarafından kabul edilmiş ve biçim yönünden de uygun bulunan pdf ve ciltli
üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden öğ-
renci enstitü yönetim kurulu kararı ile doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış adı
bulunur.

(3) Doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciye bir sonraki yarıyıl sonunda
ilgili enstitü müdürü ile Rektörün imzalarını taşıyan bir doktora diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri
MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenen kurallara göre
yürütülür.

(2) Disiplin cezası nedeni ile Üniversiteden uzaklaştırılan öğrencilerin, uzaklaştırma
süresi, azami öğrenim süresine katılır.

Burslar
MADDE 40 – (1) Öğrencilere sağlanan bursların dağıtımı, Mütevelli Heyeti tarafından

belirlenen esaslara göre gerçekleştirilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 41 – (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 Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin
Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve enstitü
kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 3/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Şehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Akademik Yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

1 Eylül 2014 

PAZARTESİ 
Sayı : 29106 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/262 

Karar No : 2014/100 

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 14/02/2014 tarih ve 2013/262 esas 2014/100 

sayılı kararı ile sanık GÜLHAN İLTER ÖZGÜVEN ' in 5237 sayılı TCK.nun 157/1 -62/1-50/2-

52/2-52/4 maddeleri gereğince 3 YIL 4 AY HAPİS 10.000,TL Adli Para cezası ile 

cezalandırılmasına, verilen cezanın TCK.nun 53/1-a-b-d-e- bentlerinde belirtilen hakları 

kullanmaktan mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar aynı yasanın 53/1-c 

bendinde belirtilen hakkı kullanmaktan koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, 

karar verilmişi olup tüm araştırmalara rağmen sanık GÜLHAN İLTER ÖZGÜVEN’e gerekçeli 

kararın tebliğ edilmediği, yapılan adres araştırmasın da tebligata yarar açık adres tespit 

edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 

yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği takdirde 

kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 7750 

—— • —— 

İzmir 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/136 

Karar No : 2012/171 

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

29/02/2012 tarihli ilamı ile 86/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. 

NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Arap ve Fatımi oğlu, 01/01/1964 

doğumlu, Mardin, Savur, Yaylayanı mah/köy nüfusuna kayıtlı HABİP IŞIK tüm aramalara 

rağmen bulunamamış, tebliğ edilememiştir. 

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 7745 
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Antalya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/367 

Karar No : 2013/422 

Bina içinde hırsızlığa teşebbüs suçundan mahkememizin 03/04/2013 tarih 2012/367 esas 

2013/422 karar sayı ile sanık YASİN VATANKHAN'nın TCK’nın 142/1-b. 35 1 yıl hapis cezası 

ile cezalandırılmasına, sanık hakkında TCK'nın 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının 

geri bırakılmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık YASİN VATANKHAN'a 

kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit 

edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

7201 sayılı Yasanın 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine aynı 

yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içinde dilekçe vermek veya mahkeme 

kalemine başvurup beyanda bulunmak suretiyle Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz 

yolu açık olup itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 

 7215 

————— 
Esas No : 2008/139 

Karar No : 2012/649 

Mala zarar verme, hırsızlık konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından mahkememizin 

11/06/2012 tarih 2008/139 esas 2012/649 kararı ile sanık AHMET YENER KILIÇ'ın 5237 sayılı 

TCK'nın 38 maddesi yollamasıyla TCK'nın 151/1 maddesi gereğince 10 ay adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, TCK'nın 52/2 maddesi gereğince 6.000,00.-TL adli para cezasına karar 

verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık AHMET YENER KILIÇ'a kararın tebliğ 

edilemediği, yapılan araştırmasında tebligata yarar açık adresin tespit edilememiş olduğu 

anlaşılmakla; 

7201 sayılı Yasanın 28.ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine aynı 

yasanın 31.maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içersinde mahkememize dilekçe vermek 

veya mahkeme kalemine başvurup beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay’a temyiz yolu açık 

olmak üzere temyiz edilmemiş halinde kesinleştirilerek infaz edileceği hususu ilanen tebliğ 

olunur. 7214 

—— • —— 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/112  

Karar No : 2012/604 

Sanık : GALIN ATANASOV YULIYANOV, Atanas ve Nadiya oğlu, 14/12/1973 

Bulgaristan doğumlu 

Suç : Mala Zarar Verme 

Suç Tarihi : 27/9/2009 

Karar Tarihi : 6/11/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanığın Mala Zarar Verme suçundan neticeten 500,00 TL 

ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş, sanık bulunamadığından 

7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan 

olunur. 7212 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BAĞLISI BİRLİKLERE AİT ATIK TOPLAMA 

MERKEZLERİNDE BİRİKEN 1. KATEGORİ ATIK MADENİ YAĞ 

(YILLIK TAHMİNİ 1.000 TON) 3212 SAYILI KANUN ESASLARI 

DAHİLİNDE MÜBADELE EDİLECEKTİR 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığından: 

1 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı birliklerde oluşan atık yağ kapsamındaki 1’inci 

kategori yağların 3212 Sayılı Kanun kapsamında taslak protokol ekinde belirtilen iş makineleri ve 

taktik araçlar ile mübadele edilmesi maksadıyla, 25 Eylül 2014 Perşembe günü saat 10:00’da 

Dz.K.K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığında (Bakanlıklar/Ankara) yapılacak pazarlık usulü (açık 

eksiltme) sonucunda, değerlendirme kurulunca teklifi layık bulunan istekli/firma ile 

Komutanlığımız (idare) arasında protokol imzalanacaktır. 

2 - Yapılacak olan pazarlık, 2886 sayılı İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

hükümlerine tabi olmadığından idare protokolü yapıp yapmamakta serbesttir. 

3 - Mübadele dokümanı, Çevre ve Orman Bakanlığından lisanslı firma olunduğunun 

belgelenmesi kaydıyla, Dz.K.K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı adresinden ücretsiz olarak temin 

edilebilir, mübadele şartları http://www.ekm.tsk.tr internet adresinden (Dz.K.K. Yurtiçi İhaleler - 

İhaleler - Yapılacak İhaleler - Ankara Dz.K.K. İhale Kom.Bşk.lığı) görülebilir. Mübadele 

dokümanı lisansı olmayan firmalara verilmeyecektir. 

4 - Pazarlığa katılacak istekli/firmalardan, aşağıdaki belgelerin aslı veya 2014 yılında 

noter tarafından aslına uygunluğu onaylanmış suretleri istenecektir. Noter onaylı belgelerin aslına 

uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek 

onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli 

kabul edilmeyecektir. 

a. Tebligat Adresi 

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 

Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin 

bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, mübadelenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c. İlgisine 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, 

ç. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise vekaletname ve vekaleten iştirak 

edenin imza sirküleri, 

d. Son 6 (altı) ay içerisinde Cumhuriyet Savcılığından alınan iyi hal belgesi. Firma birden 

çok ortaklı ise her ortak için ayrı ayrı, vekil olarak ihaleye katılan kişi için de bu belge firma 

temsilcileri ile birlikte istenecektir 

e. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

f. 29 Nisan 2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

"Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" ve 30 Temmuz 

2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliği” gereğince Atık Yağ Geri Kazanım Konulu Çevre Lisansı veya Geçici 

Faaliyet Belgesi (asli veya noter tasdikli sureti), 

g. Dz.K.K.lığı Lojistik Başkanlığından alınacak “Dz.K.K.lığına geçmiş yıllardan 

taahhüdü ve borcu yoktur” yazısı. 7925/1-1 



Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 1 Eylül 2014 – Sayı : 29106 

 

08-16, 08-16 G, 08-32 BURAJ VE 08-275 SP MAKAS BURAJ MAKİNELERİNE AİT 6 

MAKİNELİK 12 ADET TAMPİNG ÜNİTELERİNİN KOMPLE REVİZYONLARI İLE 

4 MAKİNELİK 8 ADET TAMPİNG ÜNİTESİNİN RAY KAYNAK VE YOL 

MAKİNELERİ ONARIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNDE REVİZYON 

YAPILMASINDA KULLANILACAK OLAN YEDEK PARÇALARIN 

TEMİN EDİLMESİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/106374 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 

06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı 

    ve miktarı : 08-16, 08-16 G, 08-32 Buraj ve 08-275 SP Makas buraj 

makinelerine ait 6 makinelik 12 adet tamping ünitelerinin 

komple revizyonları ile 4 makinelik 8 adet tamping 

ünitesinin Ray Kaynak ve Yol Makineleri Onarım Fabrika 

Müdürlüğünde revizyon yapılmasında kullanılacak olan 
yedek parçaların temin edilmesi işi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu’na 02/10/2014 Perşembe günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol 
Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) 

KDV dahil 200,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 7870/1-1 
—— • —— 

MUHTELİF SUSTA SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/105861 

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 : 3 kalem muhtelif susta, teknik şartname ve resimlere göre 

satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 15.09.2014/14.00 

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 

15.09.2014 günü saat 14.00’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. 7875/1-1 
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TORUL HES'İN GÜVENLİK HARİÇ 24 KİŞİ İLE 1096 GÜN SÜRELİ OLARAK ENERJİ 

 ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE İŞLETME, PERİYODİK BAKIM, 

ONARIM VE REVİZYON İŞLERİNİN YAPTIRILMASI İLE 

İLGİLİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğünden: 

İhale kayıt No : 2014/105438 

1 - İdarenin 

a) Adı ve adresi : EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğü 28510 

Doğankent/GİRESUN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 454 471 50 51; 0 454 471 50 02 

c) Elektronik posta adresi : dogankenthes@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme sorumluluğu EÜAŞ Doğankent HES İşletme 

Müdürlüğüne ait TORUL HES'İN güvenlik hariç enerji 

üretimini gerçekleştirmek üzere işletme, periyodik bakım, 

onarım ve revizyon işlerinin 24 personel ile 1096 gün 

süreli yaptırılması ile ilgili hizmet alımı. 

b) İşin yapılacağı yer : Torul HES Torul Beldesi-Torul/ Gümüşhane 

c) İhale usulü : EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık 

İhale Usulü 

3 - İhalenin 

a) Tarihi ve saati : 23.09.2014 Salı günü saat: 14.00 

b) Yapılacağı yer : EÜAŞ Doğankent HES İşi. Müdürlüğü İdari Bina 

Doğankent/GİRESUN 

4 - İhale dokümanının; görülebileceği ve satın alınabileceği yerler : 

a) EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğü Doğankent/GİRESUN (Ticaret Servisi) 

b) Şartname bedeli: KDV dahil 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) 

5 - İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 23.09.2014 tarihinde saat 14.00'a kadar EÜAŞ Doğankent HES İşletme 

Müdürlüğü Doğankent/Giresun (Muhaberat Servisi) adresine elden verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen Teklif 

mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın alma ve İhale 

Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 7874/1-1 

—— • —— 

B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/104708 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

Silo Yolu Cad. No: 2/l GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr 

  (tcddihalekomisvonuafvon@mvnet.com) 

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 

B70 beton travers (60 El -EN 13674-1 (2003) raya uygun W-14 tipi elastik bağlantı 

malzemeli, ön germe/ön çekmeli- Teknik şartnameye göre- TCDD Argıthan İstasyonu 24.650 

adet, TCDD Çay İstasyonu 14.000 adet, TCDD Sultandağı İstasyonu 14.000 adet ve TCDD Ilgın 

İstasyonu 5.065 adet olmak üzere toplam 57.715 adet) satın alınacaktır. 
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2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 16/09/2014 günü saat 

14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 

Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 250,00 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. 7795/1-1 

—— • —— 

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, idari 

teminatı, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazların şartnamesinde belirtilen 

esaslara göre 10 (On) yıllığına kiraya verilmesi işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. 

maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

2 - İhaleye 11/09/2014 Perşembe günü saat 14:00’dan itibaren Kütahya İl Özel İdaresi 

Hizmet Binasındaki İl Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

 

İli İlçesi Yeri Cinsi 
Muhammen 

Bedeli (Yıllık) 

Geçici 

Teminatı 

İdari 

Teminatı 

İhale Gün 

ve Saati 

Kütahya Merkez 
Alipaşa 

Mah. 
İşyeri 

362.400,00 TL+ 

KDV 
108.720,00 TL 5.000,00 TL 

11/09/2014 

14:00 

 

3 - İhaleye girebilmek için isteklilerin; 

a) Tebligata esas Kanuni ikametgâh belgesi, 

b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Vatandaşlık Numarası, 

c) Bu ihaleye katılacak olanların Şirket olması halinde noter tasdikli imza sirkülerine veya 

başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameleri, 

d) Girilecek ihale işi adına hitaben İl Özel İdaresinin ilgili banka hesabına yatırılacak 

geçici teminat ve idari teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz, 

4 - İstekliler, istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü olan 11/09/2014 Perşembe günü 

ihale saatlerine kadar İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. 

5 - Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir. 

6 - İhaleye girecek olanlar ihale dosyasını 250 TL ücret karşılığında alabileceklerdir. 

İhaleye girenlerin ihale dosyasını almaları ve ücretini yatırmaları zorunludur. Telgrafla ve posta 

ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

7 - Telgrafla ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

8 - İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta 

Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi feshetmesi halinde, 

iştirakçi İdareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

İlan olunur. 7901/1-1 
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41 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Sivas Şarkışla (II. Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Sivas Şarkışla (II. Kısım) Küçük Sanayi 

Sitesine ait 41 adet işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Yeni Sanayi Sitesi 58400 Şarkışla/SİVAS 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 41 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Şarkışla/SİVAS 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/10/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır 

e) Keşif bedeli (2014 B.F. ile) : 6.447.000.-TL 

f) Geçici teminatı : 451.290.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154   8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 16/09/2014 - Saat: 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten 

sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Sıvas 

Şarkışla (II. Kısım) KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının Yeni Sanayi Sitesi 58400 Şarkışla/ 

SİVAS adreslerinde görülebilir veya 500.-TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu 

odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 7892/2-2 
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ANAHTAR TESLİM İNŞAAT YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemize ait Manisa İli Soma İlçesinin; Yüzevler mevkiinde bulunan 378 ada nolu 

186-187-188 parsel 39.717,32m2 arsa ile İstasyon Çamlık mevkiinde 518 ada nolu 20 parsel ve 8 

ada nolu 184-185 parsel 36.368,05m2 olmak üzere toplam 76.085,37m2 arsa karşılığı yine 

Müessesemize ait Kurtuluş Mh. mevkiinde 436 adanolu 38-39-40 parsel ve 342 ada nolu 47 

parsel arsa üzerine Müessese İdari binası 7 katlı (sığınaklı), Lokal Binası 2 katlı (sığınaklı) , Açık 

ve Kapalı Menfez, Alt yapı, Çevre Peyzajı (Mini Futbol Sahaları,Çocuk park alanları, Çevre ihata 

duvarları, Otopark alanları, Saha tanzimleri, Ağaçlandırma) Mono blok Trafo Binası, Eşanjör 

Dairesi, Güvenlik Binaları (Giriş Platformlu) (2 Adet), Su deposu İnşaatı ve asgari 5 blok 9 katlı ( 

180 adet Daire) lojmanlar (sığınaklı) gibi İdareye kalan bağımsız bölümlere ilaveten ….adet blok, 

bloku tamamlamayan daireler için ….TL+KDV arttırımı şeklinde Anahtar Teslim inşaat yapımı 

işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununu kapsamında kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

İşin Muhammen Bedeli: 40.024.726,38,-TL 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN  

1 - Teklif mektubu (Ek-1) örnek forma göre  

2 - Türkiye’de tebligat için (Ek-2) örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. 

(Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

3 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;.(aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş 

sureti) 

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

sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

(noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,  

Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen 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 sirkülerini,  

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 

beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

6 - 2886 sayılı Yasaya göre alınmış (Ek-3) örnek forma göre düzenlenen geçici teminat 

mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)  

7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için (Ek-5) örnek forma göre düzenlenmiş 

ortak girişim beyannamesi, 
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8 - Şartname eki (Ek-6) örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini 

vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından 

imzalanmış olacaktır.)  

9 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (2.,3.,4.ve 5.) bentlerinde belirtilen 

belgeleri vermek zorundadır. Bütün bu belgeler, dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf 

kapatılıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait 

olduğu yazılacaktır.  

10 - İhale ilan tarihinden geriye doğru 15 yıl içerisinde Muhammen bedelin %20 sinden 

az olmamak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya inşaat işlerine ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş bitirme/iş denetleme belgesi 

(2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış) veya 

istekli adına verilen benzer işe ait Yapı kullanma izin belgesinin (Belediyeden alınmış) noter 

tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek sunulması zorunludur.  

BENZER İŞ; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İhale 

Tebliğinin (Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi (B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler 

II/III Grup İşler 

11 - İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. 

No. 111   45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

12 - İhale konusu hizmetin  

a) - 

Niteliği - Türü - Miktarı 
İhale 

Kayıt No 
Dosya No 

İhale Tarih 

ve Saati 
İşin Süresi 

Arsa Karşılığı İnşaat Yapımı İşi - 2014/1517 15.10.2014-14.00 1095 gün 

b) Yapılacağı yer : TKİ ELİ Müessesesi Müdürlüğü (SOMA/MANİSA) dır.  

c) İşin süresi : 1095 takvim günüdür. 

d) İhale usulü : Kapalı Teklif usulü  

13 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu (212 nolu 

oda) Soma/MANİSA 

14 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 111 

45500 Soma/MANİSA TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), 

ANKARA ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No.3 D.4 Bornova/İZMİR adreslerinde 

görülebilir. İhale dokümanının şartnamesini 1.000,00,-TL karşılığında aynı adreslerden temin 

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

15 - Teklifler, 12. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

16 - İstekliler muhammen bedelin % 3’ü oranda 1.200.741,79,-TL. geçici teminat 

vereceklerdir.  

17 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 7399/1-1 
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1 ADET YERSEL LAZER TARAYICI VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ VE 

EKİPMANLARI SETİ SATIN ALINACAKTIR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  

1 adet Yersel Lazer Tarayıcı ve Değerlendirme Sistemi ve Ekipmanları Seti alımı 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine 

dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/f 

maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2014/102255 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK 

b) Telefon numarası : 0372 257 40 10/1478 

c) Faks numarası : 0372 257 4579 

d) Elektronik posta adresi : bap@beun.edu.tr 

e) İnternet adresi : w3.beun.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Yersel Lazer Tarayıcı ve Değerlendirme Sistemi ve 

Ekipmanları Seti 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik 

Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanlığı Merkez / 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüs Memur 

Yemekhanesi 

b) Tarihi ve saati : 10.09.2014 Çarşamba 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.a. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri 

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.) ve (4.1.2.) de yer ala belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf, resim veya benzeri 

materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 

4.4.2. Tedarik edilecek ürüne ait teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf, 

broşür, resim vb. materyaller eksiksiz olarak ihale dosyasında sunulacaktır. (broşür, katalog, 

resim vb. materyaller Türkçe veya İngilizce olmalıdır.) 

4.4.3. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 

4.4.4. Teklif veren firmalar, üretim ve işçilik hatalarına karşı kati kabul tarihinden itibaren 

en az 2 (İki) yıl garantili olduğuna dair belgeyi, garanti süresinin bitiminden itibaren geçerli 

olmak üzere, ücreti karşılığı 10 (on) yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı kabul ettiğine 

dair belgeyi ihale dosyasında sunacaktır. 

4.4.5. Yukarıda sayılan belgeler İhale dosyasında sunulacaktır. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk lirası) karşılığı 

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez / 

ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 10.09.2014 Çarşamba günü Saat:14.00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez / ZONGULDAK adresine 

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

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 7794/1-1 
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TRAFO, KOMPANZASYON PANOLARI, KUMANDA PANOLARI, KESİNTİSİZ 

GÜÇ KAYNAĞI VE JENERATÖRLERİN BAKIMI YAPTIRILACAKTIR 

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

1. Fabrikamız ve Satış Mağazalarında bulunan Trafo, Kompanzasyon Panoları, Kumanda 

Panoları, Kesintisiz Güç Kaynağı ve Jeneratörlerin periyodik bakımı, teklif alma yoluyla 

alınacaktır. 

2. Teklifler en geç 09.09.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

3. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 7928/1-1 

————— 
BASKILI KOLİ BANTI ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamızda kullanılmak üzere Baskılı Koli Bantı alımı, teklif alma yoluyla 

alınacaktır. 

2. Numune, Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

3. Teklifler en geç 09.09.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 7929/1-1 

————— 
HALK ÇEREZ KARTON STANDI ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamızda üretilen Halk Çerezlerin tanıtımında kullanılmak üzere 5.000 Adet Halk 

Çerez Karton Standı alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2. Halk Çerez Karton Standı Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3. Teklifler en geç 09.09.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 7930/1-1 

————— 
KAMERALARA BAKIM YAPTIRILACAKTIR 

1. Fabrikamızın Muhtelif yerlerinde bulunan 133 Adet Kameranın 1 (Bir) Yıl boyunca 

periyodik bakımı, teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2. Kameralar Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA adresinde 

görülebilir.  
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3. Teklifler en geç 09.09.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 7931/1-1 

————— 
HALK ÇEREZ TAŞIMA KOLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamızda kullanılmak üzere 20.000 Adet Halk Çerez Taşıma Kolisi alımı, teklif 

alma usulüyle alınacaktır. 

2. Halk Çerez Taşıma Kolisi Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3. Teklifler en geç 09.09.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 7932/1-1 

————— 
EL TERMİNALİ ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamızda kullanılmak üzere 4 Adet El Terminali alımı, teklif alma usulüyle 

alınacaktır. 

2. El Terminali Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3. Teklifler en geç 09.09.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 7933/1-1 

————— 
LOGO TİGER İLE ENTEGRE YAZILIMI ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamızda kullanılmak üzere 1 (Bir) Adet Logo Tiger ile Entegre Yazılımı alımı, 

teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2. Logo Tiger ile Entegre Yazılımı Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3. Teklifler en geç 09.09.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 7934/1-1 
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2 ADET MOBİL MUTFAK SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan 2 Adet Mobil Mutfak ilanen ihale edilerek kapalı zarfla 

teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

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

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki 
İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 25.09.2014 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri” zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7957/1-1 

—— • —— 
İHALE İPTAL İLANI 

Soma Elektrik Üretim Anonim Şirketinden: 
Soma EÜT 1-4 Üniteler Değirmen Klape Kontolünün Hidrolik Sisteme Dönüştürülmesi 

İşi ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16’ncı maddesine göre iptal edilmiştir.  
İhale kayıt numarası : 2014/98046 
1 - İdarenin 
a) Adresi : İstasyon Mahallesi Yirca Yolu Mevkii 

45500 SOMA/MANİSA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 (236) 613 19 83-0 (236) 612 84 49 
c) Elektronik posta adresi : ticaret@seas.gov.tr 
2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı  
a) Resmi Gazete tarih ve sayısı : 22.08.2014 tarih 29096 sayılı  
3 - İhale iptal tarihi  : 28.08.2014 
4 - İptal nedeni veya nedenleri : Genel Müdürlüğümüzün 20.08.2014 tarih 

29094 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
özelleştirme kapsamına alınmasından 
dolayı ihale iptal edilmiştir. 

  7958/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂN 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.01.2014-163 Toplantı Yeri 
Karar     Tarihi ve No : 08.01.2014-1963 İSTANBUL 
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kocatepe Mah., Dolapdere Taksim Caddesi, 46 pafta, 526 

ada, 22 parselde bulunan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 
05.02.1999 tarih ve 10573 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, 
İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.07.1993 gün ve 
4720 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit Alanı içinde kalan, şahıs mülkiyetindeki taşınmaza 
ilişkin Müdürlük uzmanlarının 02.05.2013 tarihli raporu K-3767 numaralı işlem dosyası eşliğinde 
okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kocatepe Mah., Dolapdere Taksim Caddesi, 46 pafta, 526 
ada, 23 parselde yer alan taşınmazın 2863 Sayılı Yasanın 6. maddesinde belirtilen özellikleri 
taşıdığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 22 ve 23 parsellerde yer 
alan taşınmazların özgün durumunun belirlenebilmesi için   rölöve, restitüsyon projesinin 
Kurulumuza iletilmesine, her iki parselin de koruma grubunun II olarak belirlenmesine, ayrıca 
İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.02.1999 tarih ve 10573 
sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen 22 parselde yer alan  
taşınmazda ve 22 parselin komşuluğunda yer alan 23 parselde yapılan izinsiz uygulamalara ilişkin 
( ön cephelerinde normal katlarında yer alan pencere sistemlerinin ve aralıklarının ve zemin katta 
yer alan dükkanların  formlarının  değiştirilmiş olması v.s.) ilgilileri hakkında 2863 sayılı Yasa 
gereğince suç duyurusunda bulunulmasının istenilmesine karar verildi. 7896/1-1 
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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

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Şehir Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— İstanbul Şehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlân

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 




