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HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL KURUL KARARI

Karar No : 2016/430
Tutanak No : 20
Karar Tarihi : 04/10/2016
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YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ESNAF VE SANATKÂRLAR ŞÛRASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve

Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan

“Sekreterya” ibaresi “Sekretarya” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “Sekreteryanın” ibaresi “Sekretaryanın” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendi-

nin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Müsteşar”, “Başkan”, “Belediye Başkanı”, “Genel Mü-

dür” ibarelerinden sonra gelmek üzere sırasıyla “ya da Müsteşar Yardımcısı”, “ya da Başkan

Yardımcısı”, “ya da Başkan Yardımcısı” ve “ya da Genel Müdür Yardımcısı” ibareleri eklen-

miştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Genel Kurul, 4 üncü maddede sayılan üyelerden oluşur ve Genel Ku-

rulun görevleri şunlardır:

a) Toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili görüş bildirmek ve karar almak,

b) İcra Kurulunda yer alacak üyeleri belirlemek,

c) Gündeme alınması istenen konularda önerilerde bulunmak,

ç) İcra Kurulunun görüş ve önerileri hakkında karar almak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Genel kurulun gündemi, çalışma usul ve esasları

MADDE 7 – (1) Genel Kurul, dört yılda bir Kasım ayında Başkan tarafından belirlenen

günde olağan toplantısını yapar. Genel Kurul toplantılarına Bakan başkanlık eder, katılamadığı

durumlarda bir temsilciyi yetkilendirir. Bakan, gerektiğinde Şûrayı olağanüstü toplantıya ça-

ğırır. Genel Kurul toplantılarının yeri, tarihi, saati ve gündemi üyelere toplantı gününden en az

on beş gün önce yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

(2) Şûra gündemi, Sekretaryanın teklifi üzerine Bakan tarafından belirlenir. Şûra, çağrı

ile birlikte gönderilen gündeme ve sürelere bağlı kalınarak yapılır. Ancak, toplantıda hazır bu-

lunan üyelerin çoğunluğu tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alın-

ması zorunludur. Bakan tarafından, Genel Kurul ile İcra Kurulu üyelerinden gelen görüş ve

öneriler değerlendirilerek gündeme alınacak taslak kararlar oluşturulur.

(3) Genel Kurul üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların ço-

ğunluğu ile karar alır. Toplantılara gündeme göre Bakanlık birimlerinden belirlenecek yetkililer

ile Başkanın davetiyle kamu veya özel sektörden kişiler de katılabilir. Bu kişilerin oy kullanma

hakkı yoktur.

(4) Toplantıda Başkan tarafından Başkanlık Divanında görev yapacak, biri Bakanlık

mensubu üyeler arasından olmak üzere, iki başkan vekili ve dört raportör belirlenir. Başkan,

yetkilerini gerektiğinde Başkanlık Divanına devredebilir. 
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(5) Genel Kurul gündemine alınan karar taslakları Başkanlık Divanı tarafından okutulur.

Gündemle ilgili söz almak isteyen üyeler bu taleplerini isimleriyle birlikte Başkanlık Divanına

iletir. Başkanlık Divanı karar taslakları hakkında sözlü görüş belirtmek isteyen üyelere söz

verir. Yapılan müzakerelerin ardından açık oylamaya geçilir. Oylamada her üye kabul veya ret

oyu kullanır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu doğrultusunda

karar alınır. Alınan kararlar Başkanlık Divanı tarafından tutanağa bağlanarak Şûra kararı olarak

açıklanır. Şûra kararları tavsiye niteliğindedir.

(6) Şûra kararları Bakanlığın kurumsal internet sayfasında yayımlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) İcra Kurulu, Şûranın yürütme organıdır. İcra Kurulunun Başkanı,

Sekretaryanın bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısıdır. İcra Kurulu Başkanının katılmadığı

toplantılara Genel Müdür başkanlık eder. İcra Kurulu yedi üyeden oluşur. Sekretaryanın bağlı

bulunduğu Müsteşar Yardımcısı ile Genel Müdür İcra Kurulunun doğal üyeleridir. Diğer beş

üye, Genel Kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle seçilir. Aynı sayıda yedek üye seçilir. İcra

Kurulu Başkanı, İcra Kurulu üyeleri arasında görev paylaşımı yapar.

(2) İcra Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Genel Kurul gündemi hakkında Bakana bilgi ve görüş sunmak,

b) Sekretaryanın oluşturacağı nihai çalışma raporunu incelemek ve gerektiğinde Genel

Kurula sunmak,

c) Sekretaryanın teklifi üzerine komisyon oluşturmak, oluşturulmuş komisyonları bir-

leştirmek veya kaldırmak,

ç) Sekretaryanın teklifi üzerine komisyon üyeleri ile çalışma usul ve esaslarını belirle-

mek,

d) Görüş ve önerilerini Genel Kurula sunmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İcra Kurulu toplantıları yılda en az bir defa yapılır. İcra Kurulu Başkanı, gerekli

gördüğü hallerde İcra Kurulunu toplantıya çağırabilir.”

“(3) İcra Kuruluna seçilen üyelerden eksilme olduğu takdirde, İcra Kurulu Başkanı ta-

rafından yedek üyelerden sırasıyla görevlendirme yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı “Şûra Başkanı, Sekre-

tarya ve Komisyonlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden

sonra gelmek üzere aşağıda yer alan (c) bendi eklenmiş; diğer bentler buna göre teselsül etti-

rilmiştir.

“c) Başkanlık Divanını oluşturmak,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında

yer alan “Sekreteryanın” ibareleri “Sekretaryanın” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddenin birinci

fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendinden sonra gelmek

üzere aşağıdaki bentler eklenmiş; mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
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“c) Genel Kurul ve İcra Kurulu toplantılarının organizasyonlarını yapmak, Şûranın ve
İcra Kurulunun toplanma tarihi ile yer ve gündemini üyelere bildirmek,

ç) Şûra çalışmalarına ait tutanak, rapor ve diğer dokümantasyonun düzenlenmesini,
dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,”

“d) Komisyonların toplantı tarihlerini belirlemek, üyelerine gerekli çağrıda bulunmak
ve çalışmalarıyla ilgili gündemlerini takip etmek,

e) Komisyonların oluşumu, üyelerinin tespiti, oluşturulmuş komisyonların birleştiril-
mesi veya görevlerinin sona erdirilmesi hususlarında İcra Kuruluna teklifte bulunmak,

f) Komisyonların çalışma usul ve esasları hususunda İcra Kuruluna teklifte bulunmak,”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) İcra Kurulu, Sekretaryanın teklifi üzerine esnaf ve sanatkârlara

ilişkin ülke düzeyindeki politikaların etkin bir biçimde belirlenmesi, yürütülmesi, değerlendi-
rilmesi ve denetlenmesi amaçları doğrultusunda komisyonlar kurabilir. Komisyon üyeleri,
Sekretaryanın teklifi üzerine İcra Kurulunca seçilir. İcra Kurulu, komisyon üyeleri arasından
bir başkan ve bir başkan vekili seçer. 

(2) Komisyonların çalışma usul ve esasları, Sekretaryanın teklifi üzerine İcra Kurulu
tarafından belirlenir. Komisyonlar, Şûra gündemine teklif edilmek üzere tavsiye kararları ala-
bilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Şûra çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek yurt içi ve yurt dışındaki etkin-
liklere ilişkin giderler, özel kuruluşlar ile Şûrada temsilcisi bulunan kurum ve kuruluşlarca da
karşılanabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Genel Kurul Üyeliği; seçilmiş üyelerin üyelikleri haklı sebeplerin

varlığı halinde, görevlendirilmelerinde izlenen usulle her zaman sona erdirilebilir.
(2) İcra Kurulu Üyeliği;
a) Genel Kurul üyeleri arasından seçilen üyelerin üyelikleri yazılı şekilde bildirilmiş

haklı mazereti olmaksızın, İcra Kurulu toplantılarına üst üste iki kez katılmama halinde ken-
diliğinden,

b) Genel Kurul üyeliğinin sona ermesi halinde kendiliğinden,
sona erer.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi 30/11/2016 tarihinde, 
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer.”
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/6/2012 28338
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/2/2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik
Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik, doçentlik sınav alanlarının belirlenmesi, doçentlik başvurusu ya-
pabilme şartları, başvuru zamanı ve usulü, doçentlik sınav jürilerinin oluşturulması, sınavların
yapılması, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen intihal, diğer bilimsel araştırma ve ya-
yın etiği ve disipline aykırılık iddiaları dolayısıyla izlenecek yollarla komisyonların teşkiline
ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 11 inci ve 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen ve Yüksek-

öğretim Kurulu tarafından onaylanan bilim/sanat alanları ve doçentlikle ilgili  kriterler çerçe-
vesinde yapılır. Bilim/sanat alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterle-
rindeki güncellemeler ise kabul edildikleri tarihten sonraki ikinci doçentlik başvuru döneminde
uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (b)
ve (c) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitelerarası Kurul başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda
iki kez olmak üzere Nisan ve Ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son
çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam eder.”

“b) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en
az altmış beş puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafın-
dan kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan alınmış olması; doçentlik bilim
alanı belli bir yabancı dille ilgili olanların ise bu sınavı başka bir yabancı dilde sağlaması,

c) Doçentlik başvurusunda bulunulacak bilim/sanat alanında öngörülen asgarî kriterlere
uygun özgün bilimsel yayın ve diğer çalışmaların yapılmış olması,”

“(3) Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Ku-
rula yapılır. Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası Kurul Baş-
kanlığı tarafından ilgili bilim/sanat alanlarından görevlendirilen en az iki profesör tarafından
yapılan inceleme ile belirlenir. Ancak sınavın herhangi bir aşamasında, adayın doçentlik baş-
vuru şartlarını sağlamadığına ilişkin ileri sürülebilecek iddialar, Doçentlik Sınav Komisyonunca
incelenir. Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından başvuru şartlarını sağlamadığına karar verilen
adayın doçentlik başvurusu iptal olunur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başvurunun eksiksiz olduğu ve gerekli şekil şartlarını taşıdığı tespit edilen aday-
ların her biri için, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek objektif ve denetlenebilir
yönteme göre Doçentlik Sınav Komisyonunca, başvurulan bilim/sanat alanı göz önünde bu-
lundurularak beş asıl ve iki yedek üyeden müteşekkil bir jüri oluşturulur. Adayın başvurduğu
bilim/sanat alanında yeterli öğretim üyesi yoksa jüri, üç asıl ve iki yedek üye ile oluşturulabi-
lir.”

“(4) Doçentlik sınav jürisinde görev alabilmek için öğretim üyesinin Devlet veya vakıf
yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine göre profesör
olarak atanmış ve yetmiş beş yaşını doldurmamış olması şarttır.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci, altıncı, onuncu fıkraları, on
sekizinci fıkrasının birinci cümlesi ve yirminci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doçentlik sınav jürisini oluşturan asıl ve yedek üyeler, adayın akademik çalışma-
larının her birini değerlendirerek, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen formata uygun
olarak hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula elektro-
nik ortamda gönderirler. Bu raporlar, dosya sayısı itibarıyla azami birer aylık sürelerde hazır-
lanarak gönderilir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı bu raporların bir örneğini adayın dos-
yasında muhafaza eder.”

“(6) Değerlendirmeye esas alınan jüri raporları tamamlandığında, raporların birer ör-
neği, eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısıyla birlikte adaya gönderilir. Beş üyeden
oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin, eser ve diğer
faaliyetlerden adayı başarılı bulması halinde aday, sınavın bu aşamasından başarılı sayılır ve
sözlü sınava çağrılır. Başarısız bulunan aday, jüri tarafından eksik bulunan eser ve faaliyetleri
tamamlamak kaydıyla en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilir.”

“(10) Jüri, sözlü sınav için üye tamsayısı ile toplanır. Adaylar belirtilen yer, tarih ve sa-
atte sözlü sınava alınırlar. Sınavda jüri üyelerinden profesörlük süresine göre en kıdemli olanı,
istememesi halinde ise jürinin kendi aralarından seçecekleri bir üye başkan olarak görev ya-
par.”

“Sözlü sınavda başarısız olan veya sözlü sınav hakkını kaybeden aday, bu maddenin yirminci
fıkrasında belirlenen sürelerde yeniden başvuruda bulunması halinde tekrar sözlü sınava alınır.”

“(20) Eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavda başarısız olan veya
başarısız sayılan aday, sözlü sınava en erken iki dönem; ikinci kez başarısız bulunan aday ise
en erken dört dönem sonra yeniden başvurabilir. Sözlü sınavdan üçüncü kez başarısız bulunan
aday için salt çoğunluğu sağlayacak sayıda üyenin değiştirilmesi şartıyla yeni bir jüri oluştu-
rulur ve takip eden sözlü sınavlarda da aynı süreç izlenir.”

MADDE 7– Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün bölüm başlığı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırılık, Doçentlik Sınav Komisyonu”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık
MADDE 7 – (1) Üniversitelerarası Kurul, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık

ile disiplin cezaları bakımından doçentlik sınavına başvuran adayların durumlarını, Yüksek-
öğretim Kurulu veri tabanından kontrol eder.

(2) Eser incelemesi yapan jüri üyeleri, başvuru dosyasında yer alan herhangi bir eserde
bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık tespit ederse, bu durumu hazırlayacağı gerekçeli
bir raporla ve iddiaya konu olan eserlerle birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirir.

(3) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında gerekli işlemler, Üni-
versitelerarası Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Üniversite-
lerarası Kurul, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında gerekli işlemlerin
yapılması için durumu belgeleriyle birlikte ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonuna
gönderir ve bir karar verilinceye kadar doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmaz. 

(4) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddialarını incelemek ve sonuçlandır-
mak amacıyla Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve
Spor Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar alanlarından olmak üzere üç adet
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu kurulur. Bu komisyonların kuruluşu, çalışma
usul ve esasları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.
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(5) İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından incelenen bilimsel araş-
tırma ve yayın etiğine aykırılık iddiasının doğru olmadığının tespiti halinde, doçentlik değer-
lendirme süreci kaldığı yerden devam eder.

(6) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında yapılacak inceleme
neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen aday, doçentlik sınavı başvurusunda başarısız
sayılır. Adayın idarî, cezaî ve hukukî sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

(7) İnceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen aday hakkında gerekli
işlemlerin yapılması için alınan karar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bildirim
üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından, adayın bağlı olduğu yükseköğretim ku-
rumuna veya bağlı bulunduğu kuruma gerekli disiplin ve diğer idarî işlemlerin başlatılması
amacıyla bilgi verilir.

(8) Sınavın herhangi bir aşamasında jüri üyelerince doçentlik sınavı başvurusuyla ilgili
olarak adayın yanıltıcı bilgi veya belge sunduğunun ileri sürülmesi veya re'sen tespit edilmesi
halinde, bu konuda bir karar verilinceye kadar Üniversitelerarası Kurul, doçentlik başvurusuyla
ilgili herhangi bir işlem yapmaz. İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından
yapılacak inceleme neticesinde iddianın doğru olduğunun tespiti halinde aday başarısız sayılır.
İddianın doğru olmadığına karar verilmesi halinde doçentlik değerlendirme süreci kaldığı yer-
den devam eder.

(9) Adayın doçentlik başvuru süreci devam ederken aday hakkında doçentlik başvuru
dosyasında sunmuş olduğu herhangi bir eserinde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık
bulunduğu iddiasını içeren şikâyet veya ihbar başvurusu yapılması durumunda, Üniversiteler-
arası Kurul bu başvuruyu değerlendirilmesi amacıyla derhal ilgili bilimsel araştırma ve yayın
etiği komisyonuna gönderir.  İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonunda bu başvuru
hakkında ön değerlendirme yapılır. Yapılan ön değerlendirmede, başvurunun inandırıcı mahi-
yette bilgi ve belgeye dayalı olduğunun tespit edilerek iddianın incelenmesine karar verilmesi
halinde Üniversitelerarası Kurul doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmaz. İn-
celenmesine karar verilen başvurulara ilişkin olarak etik ihlal iddiası içeren doçentlik jüri ra-
porları sebebiyle uygulanacak yol izlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Doçentlik Sınav Komisyonu, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek ob-
jektif ve denetlenebilir yönteme göre her bir aday için ilgili sınav jürisinin asıl ve yedek üye-
lerini belirleyerek Üniversitelerarası Kurula sunar. Komisyon jürilerde ortaya çıkan maddî ha-
taları düzeltir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası ile 6 ncı maddenin ikinci
fıkrasında öngörülen elektronik ortam oluşturuluncaya kadar, bu fıkralarda yer alan işlemler
hakkında bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 31/1/2009 tarihli ve 27127 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başarısız sayılan adaylar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce başarısız sayılan

adaylar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/2/2015 29260
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM 
KURUMLARIYLA ORTAK EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARINA

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının,

Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla güçlü
taraflarını bir araya getirmek suretiyle eğitim ve öğretimde işbirliği yaparak ve öğrencilere bu
kurumların sahip olduğu akademik standartlar çerçevesinde en iyi eğitim ve öğretim imkânı
sağlayarak ortak diploma vermeye yönelik program açmaları veya yükseköğretim kurumlarının
mevcut programlarında kayıtlı öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim
görmek suretiyle ortak diploma almalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yurt içinde veya yurt dışındaki yükseköğretim ku-

rumlarının ortak diploma vermeye yönelik ön lisans, lisans veya lisansüstü düzeyde ortak eği-
tim ve öğretim programları ile yükseköğretim kurumlarının mevcut programlarında kayıtlı öğ-
rencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim görerek ortak diploma almalarına
ilişkin öğrenci kabulü, müfredat, sınav, derslere devam, izin, azami öğrenim süreleri, mezuniyet
şartları, eğitim ücretleri ve diğer hususlarla ilgili hükümleri kapsar.

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

nununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 50 nci ve 65 inci maddelerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Kredi: Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan

için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen; öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri
ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik
veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma
saatlerini,

b) Ortak diploma: İki veya daha fazla yükseköğretim kurumunun birlikte verdikleri
eğitim sonunda öğrenci adına düzenledikleri birbirine bağlı tek (joint), birbirine bağlı çoklu
(dual) veya birbirinden bağımsız çoklu (double) diplomayı,

c) Ortak program: Bir yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından ta-
nınan, yurt dışında bir ya da birden çok yükseköğretim kurumu ile müştereken açılan veya
mevcut programlar kapsamında birlikte yürütülen eğitim ve öğretim programını,

ç) Öğrenci: Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarıyla işbirliği çerçevesinde yürütülen programlara kayıt yaptıran kişiyi,

d) Yabancı öğrenci:  Yükseköğretim kurumlarında her derece ve dalda öğrenim gören
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiyi,
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e) Yükseköğretim kurumları: Yurt içinde 2547 sayılı Kanuna tabi yükseköğretim ku-
rumları ile bu Yönetmelik çerçevesinde ortak program yürütülecek yurt dışındaki yükseköğre-
tim kurumlarını,

f) Yükseköğretim kurumunu ve programını tanıma: Diplomayı veren yükseköğretim
kurumunun ve programının, faaliyet gösterdiği ülkenin yetkili makamları veya bu makamlarca
yetkilendirilmiş kalite güvencesi ve akreditasyon kuruluşları ile Yükseköğretim Kurulu tara-
fından akademik derece vermeye yetkili bir kurum ve program olarak kabul edilmesini, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Programlar

Ortak programın açılması
MADDE 5 – (1) Ortak programı birlikte yürütecek yükseköğretim kurumları arasında

karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirleyen protokol hazırlanarak imzalanmadan önce Yüksek-
öğretim Kurulunun uygun görüşüne sunulur. Uygun bulunan protokol taraflarca imzalandıktan
sonra onaylanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. 

(2) Ortak program, protokolün Yükseköğretim Kurulunca onaylanmasından sonra öğ-
renci alımı için yapılan başvurunun Yükseköğretim Kurulunca uygun bulunması halinde baş-
latılır.

(3) Protokolde yapılacak değişiklikler yukarıda belirtilen usule tabidir.
Ortak programlara öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Ortak programlara öğrenci kabulü, ilgili yükseköğretim kurumlarının

öğrenci kabulünde aradıkları şartlara uygun olarak yapılır. 
(2) Ortak ön lisans ve lisans programları için Türk vatandaşı öğrencilerin, Öğrenci Seç-

me ve Yerleştirme Sistemi sınavlarına girmek, tercihleri arasında yer vererek ortak programa
yerleşecek kadar ilgili puan türünde başarılı olmak ve usulüne göre yerleştirilmiş olmak şartları
aranır. Buna ek olarak, öğrencinin yurt dışı yükseköğretim kurumunun kabul şartlarını da sağ-
laması gerekir.

(3) Yabancı öğrencilerin ortak programa kabulünde aranacak şartlar ortak program için
imzalanan protokolde belirtilir. 

(4) Ortak ön lisans ve lisans programlarında Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına
yabancı öğrenci kabulünde uygulanan uluslararası sınav puanı, ortaöğretim mezuniyet derecesi
ve benzeri kriterler ortak programlara yabancı öğrenci kabulünde de uygulanır. Bu kriterlerin
asgarî düzeyleri hususunda Yükseköğretim Kurulunun onayı alınır.

Eğitim-öğretim ücreti
MADDE 7 – (1) Müştereken açılan ortak programlarda eğitim ücrete tabidir. Bu ücretin

yıllık artış oranları ile kapsadığı hizmetler taraflarca kılavuz, broşür ve internet yolu ile ilan
edilir. Devlet üniversitelerinde öğrencilerden alınacak yurt içi öğrenim ücretleri, eşdeğeri ya
da benzeri ikinci öğretim programları için her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen ikinci öğretim
ücretlerinden az olmamak ve sekiz katını geçmemek kaydıyla, protokolle belirlenir. Vakıf üni-
versiteleri, öğrencilerden alınacak yurt içi eğitim ücretlerini, kendi usulleri ile belirler. İşbirliği
yapılan yurt dışı kurumun öğrenim ücretleri ise ilgili kurum tarafından belirlenir. Belirlenen
ücretler, öğrenci tarafından ilgili yükseköğretim kurumuna yatırılır ve yükseköğretim kurumu-
nun ilgili hesabında toplanır. Öğrencinin, yurt dışındaki kurumda geçireceği sürelerde yapacağı
eğitim ücreti dışındaki harcamalarının tahmini tutarı da önceden ilan edilir.
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Öğrenim ücretini ödeme usulü
MADDE 8 – (1) Öğrenim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı

başında kayıt veya kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt ye-
nileme sırasında ödenir.

Ortak programların öğrenim ücretlerinin kullanımı
MADDE 9 – (1) Devlet üniversitelerinde, bu programlarda öğrenim gören öğrenciler-

den alınan yurt içi öğrenim ücretleri, tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar özel bütçeye gelir
kaydedilir. Ödenek kaydedilen bu tutarın, üniversite yönetim kurulunca en az %30 oranında
belirlenecek tutarı, programın yürütülmesine ilişkin her türlü ihtiyaç ile üniversitenin mal ve
hizmet alımlarında kullanılır. Bu programlarda fiilen ders veren öğretim elemanlarına kalan
tutardan ödenecek ek ders ücreti, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel
Kanununun son fıkrasının ilk cümlesi hariç 11 inci maddesi  hükümleri dikkate alınarak, mez-
kur maddenin dördüncü fıkrasında profesör unvanlı öğretim üyeleri için belirlenen ek ders üc-
retinin on katını, sınav ücreti ise aynı maddede öngörülen sınav ücretinin beş katını geçmemek
üzere unvanlar ve öğretim elemanlarının programdaki performansları göz önünde tutularak
üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(2) Vakıf üniversitelerinde, bu programlarda öğrenim gören öğrencilerden alınan yurt
içi öğrenim ücretleri üniversite bütçesine gelir kaydedilir.

Burslar
MADDE 10 – (1) Ortak ön lisans ve lisans programlarına, her yıl Ölçme, Seçme ve

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenerek Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından
kabul edilen ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile öğrencilere du-
yurulan kriter ve toplam sayının %30’unu geçmemek kaydıyla belirlenen kontenjanlar çerçe-
vesinde, öğrenci seçme sınavlarındaki başarıları esas alınarak öğrenim ücretlerinden kısmî ya
da tam muaf tutulma şeklinde öğrencilere karşılıksız başarı bursu verilebilir. Burslu kontenjana
yerleştirilen öğrencilere verilen burs, öğrencilik statüsünün devam etmesi şartıyla ön lisans ve
lisans programının ve hazırlık sınıfının normal süresini kapsar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen öğrencilerin dışında, toplam sayının %30’unu geçmemek
kaydıyla, devam ettikleri ortak programda emsal öğrencilerden daha başarılı olan öğrencilere
yönelik öğrenim ücretlerinden kısmî ya da tam muaf tutma şeklinde burs programı uygulana-
bilir.

Eğitim süreleri
MADDE 11 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki ortak programların süre ve

toplam kredisi, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen
süre ve toplam krediden az olamaz. 

(2) Ortak program kapsamında yürütülecek ön lisans ve lisans programlarının en az ya-
rısı yurt içindeki ilgili yükseköğretim kurumunda tamamlatılır. Dersler ile uygulamaların hangi
yükseköğretim kurumunda tamamlatılacağı protokolde belirtilir.

(3) Ortak program kapsamında öğrencinin ilgili yükseköğretim kurumlarında geçireceği
asgarî ve toplam süreler protokolde belirtilir.

Öğretim dili
MADDE 12 – (1) Ortak programların hangi dil veya dillerde yürütüleceği protokolde

belirlenir. 
(2) Öğrencilerin ortak programda öğrenimlerine başlayabilmeleri için ortak programın

verildiği dil veya dilleri yeterli düzeyde bildiklerini belgelemeleri gerekir. Eğitimin verileceği
dilin yeterli düzeyde bilindiğini belirleyecek sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari
puanlar protokolde belirtilir.
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(3) Yabancı dil bilgisi yetersiz olan öğrenciler, yabancı dil şartını sağlayıncaya kadar
yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar. Yabancı dil hazırlık eğitimi azami iki yıldır.

(4) Azami sürenin sonunda yabancı dil şartını sağlayamayan ön lisans ve lisans prog-
ramındaki öğrenciler, kaydının bulunduğu yükseköğretim kurumunda öğretim dili Türkçe olan
eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilir ya da talebi üzerine, yükseköğretim kurumuna kayıt
yaptırdığı yıl itibarıyla taban puan koşulunu sağlamak kaydıyla öğretim dili Türkçe olan her-
hangi bir programa bir defaya mahsus olmak üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ta-
rafından yerleştirilebilir.

Vize
MADDE 13 – (1) Ortak programlara kabul edilen öğrenciler eğitim görecekleri ülkenin

vize uygulamalarına tabidir.
Akademik başarısızlık
MADDE 14 – (1) Yurt içindeki yükseköğretim kurumundan akademik başarısızlık ne-

deniyle ilişiği kesilen ortak program öğrencisinin, bu Yönetmelik hükümlerine göre ortak prog-
ramla ilişiği kesilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda öğre-
nim görürken akademik başarısızlık nedeniyle bu kurumdan ilişiği kesilen; 

a) Ön lisans ve lisans ortak programındaki öğrenci, yurt içinde gördüğü yükseköğre-
nimdeki başarı notu esas alınarak 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-
melik hükümlerine göre öncelikle kendi yükseköğretim kurumundaki Türkçe programa; Türkçe
program bulunmaması halinde ise Türkiye’de başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer
bir programa yatay geçiş yapabilir. 

b) Yüksek lisans ve doktora ortak programındaki öğrenci, yurt içindeki yükseköğretim
kurumunda aynı alanda Türkçe program olması durumunda bu programa yatay geçiş yapabilir.
Öğrencinin yurt içinde başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programına yatay geçişi
20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine tabidir. 

(3) İkinci fıkra kapsamındaki yatay geçişler, ancak başarısız olunan eğitim öğretim dö-
nemini izleyen yatay geçiş döneminde yapılabilir.

(4) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen haller dışında kalan herhangi bir nedenle bir yük-
seköğretim kurumundan ilişiği kesilen öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından da ilişiği
kesilir.

Diploma
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen ortak eğitim ve öğretim prog-

ramlarında, yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının mezuniyete ilişkin şart-
larının tümünü yerine getiren öğrencilere, ilgili yükseköğretim kurumlarınca programın ortak
program olduğu belirtilerek ortak diploma verilir.

(2) Ortak diplomalarda yer alacak ibareler taraflar arasında imzalanan protokollerde
belirtilir. 

(3) Öğrenciler, ortak programın taraflarınca mezuniyet için aranan koşulların tümünü
yerine getirmeden ortak diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar.

Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                                   6 Ekim 2016 – Sayı : 29849



Mevcut programlar arası ortak diploma
MADDE 16 – (1) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans, lisans ve lisansüstü program-

larında kayıtlı öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının kazanımları aynı olan
mevcut programlarında eğitim görerek ortak diploma almalarına yönelik programlar yürütüle-
bilir. Bu programı birlikte yürütecek yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı hak ve yü-
kümlülükleri belirleyen protokol hazırlanarak imzalanmadan önce Yükseköğretim Kurulunun
uygun görüşüne sunulur. Uygun bulunan protokol taraflarca imzalandıktan sonra onaylanmak
üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. Aynı usulle protokolde değişiklik yapılabilir.

(2) Bu tür ortak programlara kabul edilmek için, ön lisans, lisans ve lisansüstü prog-
ramlarında kayıtlı öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç ön lisans ve lisans programlarında normal
eğitim sürelerinin en az yarısını, lisansüstü programlarda ise en az bir dönemini kayıtlı oldukları
yükseköğretim kurumunda tamamlamaları ve hem kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun
hem de yurt dışındaki yükseköğretim kurumunun aradığı şartları sağlamaları gerekir.

(3) Mevcut programlara kayıtlı öğrenciler yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda
eğitim öğretime başlayabilmek için protokolde yer alan diğer şartlarla beraber programın ya-
bancı dil şartını sağlamak zorundadır. Protokolde yer alan diğer şartlar sağlansa bile yabancı
dil yeterlilik şartının sağlanamaması durumunda ortak program kapsamında eğitim alınamaz.

(4) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı
olup birinci fıkra uyarınca tesis edilen ortak programlara devam eden öğrenciler, yurt içindeki
yükseköğretim kurumunda ödenecek olan katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülükleri bakımın-
dan 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabidir. Bu öğrenciler yurt dışındaki eğitim öğretim
ücretleri bakımından ise protokolde öğrencilerden eğitim öğretim ücreti alınmamasına dair bir
hüküm bulunması durumu hariç, yurt dışında eğitim aldıkları süre için sadece yurt dışındaki
yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen eğitim öğretim ücretini yurt dışındaki yükseköğ-
retim kurumuna öderler. Ancak bu madde uyarınca yürütülen ortak programlarda, 7 nci, 8 inci
ve 9 uncu madde hükümleri uygulanmaz.

(5) Yükseköğretim kurumlarındaki mevcut programlara kayıtlı öğrencilere verilebilecek
burslara ilişkin bilgiler protokolde yer alır ve programa kabulden önce diğer şartlarla beraber
öğrencilere duyurulur.

(6) Mevcut programlara kayıtlı olan ve şartları sağladıkları için yurt dışındaki yükseköğretim
kurumunda eğitim alan öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda başarısız olma-
ları halinde ortak programdan ilişikleri kesilir ve bu öğrenciler kendi yükseköğretim kurumla-
rında kayıtlı oldukları mevcut programda programın azami süresi de dikkate alınarak eğitim-
lerine devam ederler.

(7) Bu tür ortak programlarda kayıtlı olan öğrencilere, yurt içindeki ve yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarının mezuniyete ilişkin şartlarının tümünü yerine getirmeleri halinde,
programın ilgili yükseköğretim kurumları tarafından müştereken yürütüldüğünü belirten ayrı
ayrı veya ilgili kurumların yetkililerince ortak olarak imzalanan tek bir diploma verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfredat, Not Sistemleri, Azami Süreler, İzinler, Yatay Geçiş ve Disiplin Hükümleri

Müfredat
MADDE 17 – (1) Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan ders, laboratuvar,

uygulama, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile müfredatın programı yürüten
kuruluşlar arasındaki bölüşümü, iki kuruluş arasındaki protokolde belirtilir. 
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(2) Yüksek lisans ve doktora programlarındaki derslerin ve/veya tezin ilgili yükseköğ-
retim kurumlarının ortak sorumluluğu altında ve eş danışmanlar aracılığı ile hangi yükseköğ-
retim kurumunda yürütüleceği protokolde belirtilir.

Not sistemleri
MADDE 18 – (1) Ortak programı yürüten tarafların kendi programlarında uyguladıkları

not sistemleri ve başarı şartları ayrı ayrı tanımlanır. Taraf kurumlardan birinde başarısız olunan
derslerin ve diğer etkinliklerin nasıl ve taraflardan hangisinde telafi edilebileceği ve programda
genel not ortalamasının ne şekilde hesaplanacağı protokolde belirtilir. Öğrencinin ortak prog-
ramdan mezun olabilmesi için her iki kurumun asgarî akademik şartlarını sağlaması ve ayrıca
programın tümüne ait akademik gerekleri de yerine getirmesi şarttır.

Azami süreler
MADDE 19 – (1) Öğrenciler ön lisans ve lisans programları için 2547 sayılı Kanunun

44 üncü maddesinde yer alan sürelere; lisansüstü eğitim programları için Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliğindeki sürelere tabidirler.

İzinler
MADDE 20 – (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek şartı ile öğrenciye her iki tarafın

mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre azamî öğretim
süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılabilecek toplam izin süresi, normal öğ-
retim süresinin yarısından fazla olamaz.

Disiplin hükümleri
MADDE 21 – (1) Öğrenciler eğitim için bulundukları yükseköğretim kurumunun di-

siplin hükümlerine tabi olur.
Yatay geçiş
MADDE 22 – (1) Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu ortak ön lisans veya lisans

programından aynı üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer
bir ortak ön lisans veya lisans programına yatay geçiş ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
yapılır.

(2) Ortak ön lisans veya lisans programından yurt içindeki diğer bir ön lisans veya lisans
programına veya yurt içindeki bir ön lisans veya lisans programından ortak bir ön lisans veya
lisans programına yatay geçiş ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

(3) Lisansüstü programlardan diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü program-
lara yatay geçiş Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulanacak diğer hükümler
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda ortak programı

yürüten kurumların kendi mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 – (1) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak
Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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İstanbul Kültür Üniversitesinden:
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2015 tarihli ve 29467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Kültür Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölüm Başkanı: Yabancı Diller Bölüm Başkanını,
b) Bölüm: İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünü,
c) CAE: Cambridge English Advanced Exam Uluslararası Sınavını,
ç) CEFR: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılmasını,
d) Dış Sınav: Öğrencilerin Hazırlık Sınıfından muaf olmak için girdikleri Ulusal ve

Uluslararası Sınavları,
e) FCE: First Certificate in English Uluslararası Sınavını,
f) Hazırlık Sınıfı: Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,
g) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ğ) Öğretim Elemanı: Yabancı Diller Bölümü kadrosunda bulunan veya Yabancı Diller

Bölümünde görevlendirme usulü ile ders veren tüm öğretim elemanlarını,
h) PTE (Academic): Pearson Test of English Uluslararası Sınavını,
ı) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunu,
j) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Uluslararası Sınavını,
k) TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language Internet Based Test Uluslararası

Sınavını,
l) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
m) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,
n) Yabancı Diller Bölümü Akademik Kurulu: İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Dil-

ler Bölüm Başkanlığı tarafından oluşturulmuş öğretim elemanlarını,
o) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: Yabancı dille eğitim yapan bölümlerin öğrencilerin

her akademik yılbaşında ve güz ve bahar yarıyılları sonunda yapılan hazırlık sınıfından muaf
olma sınavını,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurumunu,
p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(3) Eğitim-öğretim yılı sonunda ve/veya yaz öğretimi sonunda başarı koşullarını kar-

şılamayan ve/veya yaz öğretimine katılmayan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında Bölüm
tarafından düzenlenen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girebilirler. Bu sınavda, İngiliz Dili ve
Edebiyatı ve İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) Programı için 80/100 ve yabancı
dille eğitim yapan diğer program/bölümler için 60/100 alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf
olarak bölümlerindeki eğitimlerine başlarlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Akademik yılın başında Bölümün düzenlediği Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından
İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) Programı için 80/100
ve yabancı dille eğitim yapan diğer program/bölümler için 60/100 alan öğrenciler hazırlık sı-
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nıfından muaf olarak bölümlerindeki eğitimlerine başlarlar. Bu sınava yeni eğitim-öğretim yı-
lında kaydını yaptırmış ve bir önceki eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfında ve yaz öğreti-
minde başarısız olmuş öğrenciler alınır. Yeterlilik sınavı sonucunda alınan başarı durumu aynı
zamanda öğrencinin yabancı dil seviyesinin belirlenmesinde kullanılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve sekizinci fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eşdeğerliği kabul edilen dış sınavlarda başarılı sayılma koşulu aşağıdaki tabloya
göre uygulanır.

“(3) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen
öğrenciler, girdikleri dış sınav orijinal sonuç belgelerini (YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL IBT, TOEFL
PAPER BASED, CAE, FCE ve benzeri ) yeni kayıt yaptırdıkları güz yarıyılı başlamadan önce
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına elden teslim etmekle yükümlüdürler.”

“(8) Hazırlık programının sonunda, yabancı dil yeterlilik notu, Mühendislik Fakültesi
İngilizce Programları, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İşletme Karma Bölümü, İngilizce Mimar-
lık Programı için 60 ve üzeri ve İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğ-
retmenliği) Programı için 80 ve üzeri olan öğrencilere bitirdikleri seviyeyi gösteren dil sertifi-
kası düzenlenir. Yeterlilik notu eğitim-öğretim yılı içerisindeki değerlendirme araçları olan ara
sınav, başarı sınavı, sunum, ödev, proje ve benzeri çalışmalar ile hazırlık programı sonu yeter-
lilik sınavının toplamından oluşur.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/9/2015 29467
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Kocaeli Üniversitesinden:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp

doktorluğu ile temel tıp bilimlerinde lisans eğitim-öğretim, kayıt ve sınavlara ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktorluğu

ile temel tıp bilimlerinde lisans öğrencilerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dekan: Fakülte Dekanını,
b) Dekanlık: Tıp Fakültesi Dekanlığını,
c) Dönem: Bir yıllık eğitim süresini,
ç) Eğitim Komisyonu: Fakültenin Eğitim Komisyonunu,
d) Fakülte: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
g) İntibak Komisyonu: Öğrenci intibak komisyonunu,
ğ) Rektör: Üniversite Rektörünü,
h) Senato: Üniversite Senatosunu,
ı) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kabul, Kayıt, Öğrencilik Statüsü ve Yatay Geçişlere İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul, kayıt koşulları ve öğrencilik statüsü
MADDE 5 – (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre

öğrenci kabul edilir ve Rektörlükçe ilan edilen günlerde kayıt yapılır. Fakülteye, sadece tam
zamanlı öğrenci kabul edilir, dinleyici olarak öğrenci kabul edilmez. Zamanında başvurmayan
ya da gerekli belgeleri ve varsa harç işlemlerini tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.
Belgelerinde tahrifat olanların veya başka bir yükseköğretim kurumunda üniversiteden çıka-
rılma cezası almış olanların kayıtları, kesin kayıt yapılmış olsa bile iptal edilir.

Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Her öğretim yılı başında öğrencinin bir önceki dönemdeki başarı du-

rumuna göre bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeniden kaydı yapılır. Öğrencinin öğren-
cilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her öğretim
yılının başında kaydını yenilemesi ve varsa harcını zamanında yatırması gerekir. Kaydını za-
manında yenilemeyen ve harcını yatırmayan öğrenciler için 31/5/2015 tarihli ve 27670 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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Üniversitelerden yatay geçiş
MADDE 7 – (1) Diğer üniversitelerden Fakülteye yatay geçiş esasları şunlardır:
a) Fakülteye eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer tıp fakültelerinden yapılacak ya-

tay geçişler; 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 hükümleri ile
Senato tarafından belirlenen esaslara göre Fakülte Kurulu kararı ile yapılır. Adayların yatay
geçiş başvurularını Senato tarafından ilan edilen tarihe kadar yaptırmaları gerekir.

b) Fakülteye yatay geçiş için, kontenjanların Rektörlükçe ilan edilmiş olması, adayların
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınava girdikleri yıl aldıkları
puanlarının, aynı yıl Fakülte için belirlenmiş olan taban puanından düşük olmaması ve durum-
larının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun olması gerekir. Yatay geçiş
için başvuran adaylar arasından Fakülte Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre kontenjan
sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenir.

c) Fakülteye kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettiği program ve ba-
şarılı oldukları kurullar dışındaki kültür dersleri, ders kurulları, staj ve dönemlerin eşdeğerliği,
eğitim komisyonunca uygun bulunduğu ve Fakülte Yönetim Kurulunca onaylandığı takdirde
ders intibakı yapılır ve muafiyetleri kabul edilebilir. Öğrencinin bu konudaki başvurusunu bel-
geleriyle birlikte kayıt tarihinden itibaren bir hafta içinde Dekanlığa yapması gerekir.

ç) Fakültede sınıf geçme esası uygulanır ve bir dönem başarılmadıkça bir sonraki dö-
nem, ilk üç dönem başarılmadıkça Dönem IV’de yer alan hiçbir staj, Dönem IV’deki tüm stajlar
başarılmadıkça Dönem V’deki hiçbir staj, Dönem V’deki tüm stajlar başarılmadıkça Dönem
VI’daki stajlar alınamaz. Öğrencinin başvurduğu ve kabul edildiği sınıftan önceki dönemlere
ait eksik ders, ders kurulu ve/veya stajları bulunması durumunda İntibak Komisyonunun uygun
gördüğü takvim dâhilinde bunları tamamlamasını takiben kabul edildiği sınıfa devam eder.

d) Yatay geçişe hak kazanan öğrencilerin intibakları bu esaslar dâhilinde İntibak Ko-
misyonu tarafından değerlendirilir ve öğrencinin muaf tutulması gereken dersler belirlenir.

e) Yurt dışından yatay geçişle öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen
esaslar çerçevesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimin Başlama Tarihi, Süresi, Düzenlenmesi ve Şekli

Eğitim ve öğretimin başlama tarihi
MADDE 8 – (1) Akademik takvim, Fakülte Kurulunca belirlenerek Senatonun onayına

sunulur. Bir akademik eğitim ve öğretim yılı en az otuz iki haftayı kapsar ve iki yarıyıldan olu-
şur. Birinci yarıyılın bitiminde en az iki haftalık bir ara tatil verilir. Sürekli eğitim ve öğretim
yapılan VI’ncı dönemde ara tatil yapılmaz. Yılsonu, mazeret ve bütünleme sınavları bu sürenin
dışındadır. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu, eğitim ve öğretim sü-
relerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenleme ya-
pabilir. Acil durumlar dışındaki değişiklik ve düzenlemeler, Senatonun onayını takiben en az
bir hafta önceden ilgililere duyurulur.

Eğitim ve öğretim süresi
MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim ve öğretim süresine ilişkin esaslar aşağıda belirtil-

miştir:
a) Tıp doktorluğu eğitim ve öğrenim süresi altı dönemdir. Birbirini izleyen üç devreden

oluşur. Bunlar;
1) I ve II’nci dönemler temel tıp bilimleri ön lisans devresini,
2) III, IV ve V’inci dönemler klinik bilimleri ve yüksek lisans devresini,
3) VI’ncı dönem intörn hekimlik devresini kapsar.
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b) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eğiti-
min her bir yılının başarılmış olması bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olma-
dığı saptanan ortak ve zorunlu dersler dışında, bir dönemin bütün dersleri ve uygulamaları,
stajları başarılmadan bir üst döneme geçilemez. Öğrenci kültür derslerini başarıyla tamamla-
madan IV’üncü döneme geçemez.

c) Eğitim ve öğretim programının tamamlanma süresinin değerlendirilmesinde 2547
sayılı Kanunun 44 üncü madde hükümleri uygulanır.

(2) Öğrencinin bu maddede belirtilen süreden daha fazla öğrenime devam edebilmesi
için, uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalık ya da başka bir mazeret halinin Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından haklı ve geçerli sayılması gerekir. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası
alan öğrencilerin, bu süreleri mazeretli devamsız olarak kabul edilmez.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi ve eğitim komisyonu
MADDE 10 – (1) Eğitim ve öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen eğitim komisyonu

tarafından düzenlenir.
(2) Eğitim komisyonu, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve dönem koordinatörlerinden

oluşur. Görev süresi üç yıldır. Başkan ve başkan yardımcısı, Dekan tarafından görevlendirilir.
Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Dönem koordinatörü, dekan tarafından her dönem için fakülte öğretim üyeleri ara-
sından görevlendirilir. Süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir. Dönem koordi-
natörü; dersleri, programları ve sınavları düzenler, uygulamada eşgüdümü sağlar.

(4) Dönem koordinatör yardımcısı, dönem koordinatörlerine yardımcı olan öğretim
üyeleridir. Dönem koordinatörünün önerisi ile dekan tarafından görevlendirilir.

(5) Eğitim komisyonu; tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve
geliştirilmesi konularında rapor ve öneriler hazırlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan
geribildirimleri değerlendirir, Fakülte Kuruluna görüşlerini sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte
Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin bir-
birleriyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar. Anabilim dalı başkanları ile eşgüdüm içinde
bir sonraki yılın eğitim programını ve görevlendirilen öğretim üyelerini belirleyerek Fakülte
Yönetim Kuruluna sunar. Her ders yılı başında ders kurulu başkanlarını belirler. Eğitim Ko-
misyonu çalışma ve toplantı düzenini kendisi belirler, gerekli durumlarda başkanın çağrısı üze-
rine olağanüstü olarak toplanır. Fakülte öğrenci temsilcisi de eğitim komisyonu toplantılarına
katılır. Eğitim komisyonu fakültenin birimleri, diğer komisyonları ve koordinatörlükleri ile eş-
güdüm halinde çalışır.

Eğitim şekli
MADDE 11 – (1) Tıp eğitimi, I, II ve III’üncü dönemlerde ders kurulları, IV, V ve

VI’ncı dönemlerde staj esasına göre yapılır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, yabancı
dil dersleri, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütülür.

(2) Ayrıca öğrencilerin iletişim ve klinik becerilerini geliştirmek, sosyal ve kültürel ge-
lişimlerini desteklemek amacıyla içeriği her yıl Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılan he-
kimliğe hazırlık programı ve seçmeli ders programları uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam, Mazeretler, İzinler ve İlişik Kesme

Devam zorunluluğu
MADDE 12 – (1) Fakültede derslere devam zorunludur. Fakültede anabilim dalı ve bi-

lim dalı dersleri, ders kurulları, zorunlu ve seçmeli stajlar, intörn hekimlik, hekimliğe hazırlık
programı ve tüm dönemler için öğrencilerin devamına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Uy-
gulamalı dersler; staj, laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, küçük grup çalışması, saha ve
klinik çalışmaları gibi hususları kapsar. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir.

6 Ekim 2016 – Sayı : 29849                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91



b) I, II ve III’üncü dönemlerde bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’undan fazla-
sına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulu veya kurullarının sınavına alınmaz
ve o ders kurulu sınavından sıfır (0) almış olarak değerlendirilir. Bir ders kurulunda, Fakülte
Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğ-
renciler dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınır.

c) I, II ve III’üncü dönemlerde bir dönem içindeki tüm teorik derslerde toplam devam-
sızlığı %30’u aşan öğrenciler, ders kurulları dönem sonu sınavına alınmazlar ve F1 notu alırlar.
Bu öğrencilere 16 ncı madde hükümleri uygulanır.

ç) Uygulamalı çalışmalarda ve stajlarda devamsızlık %20’yi geçmediği zaman öğrenci
devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o ders kurulunun pratik sınavına,
ders kurulu veya staj sonu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları
çerçevesinde belirlenen gün ve saatte yapılır. Mazeretine bakılmaksızın o ders kurulunun pratik
çalışmaları veya staj süresince devamsızlık süresi %20’yi aşanlar, o ders kurulu veya stajın so-
nundaki pratik ve/veya teorik sınavlara alınmazlar ve sıfır (0) almış olarak değerlendirilirler.

d) Bir dönem içinde, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle
devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, o dönem için F4 notu alırlar.

Mazeretler
MADDE 13 – (1) Fakültede anabilim dalı ve bilim dalı dersleri, ders kurulları, zorunlu

stajlar, intörn hekimlik, hekimliğe hazırlık programı ve tüm dönemler için öğrencilerin maze-
retlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık mazeretini Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uy-
gulama Hastanesinden, alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim
Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Tatil dönemi gibi bunun mümkün olmadığı hallerde herhangi
bir yataklı tedavi kurumundan alınmış olan raporların hastanemiz ilgili anabilim dalı onayının
ardından Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Bunların dışındaki sağlık raporları
işleme konmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süre-
since derslere devam edemez ve sınavlara giremez,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre hekimlik mesleğini icra edemeyecek düzeyde özürlü
olduğu belirlenen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir,

c) Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren en
geç iki gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yapılmalıdır. Daha sonra yapılan başvurular işleme
konulmaz,

ç) Öğrencilerin mazeretleri hakkında Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.
İzinler
MADDE 14 – (1) Fakültede anabilim dalı ve bilim dalı dersleri, ders kurulları, zorunlu

stajlar, intörn hekimlik, hekimliğe hazırlık programı ve tüm dönemler için öğrencilerin izinle-
rine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilere belgeleyecekleri önemli nedenler veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda
bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi olanaklar doğması halinde Fakülte Yö-
netim Kurulu kararı ile yalnızca bir kez olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin baş-
vurusunun, akademik yıl başlamadan en az on beş gün önce yapılması gerekir.

b) Milli takım spor karşılaşmalarında, milli takımda ve üniversitelerarası spor karşılaş-
malarında Üniversite takımlarında yer alan öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin
verilir. Öğrenciler bu süreler için mazeretli izinli sayılır. O dönemde giremedikleri ders veya
sınavlardan mazeret sınavına alınırlar. IV, V ve VI’ncı dönem öğrencileri devam etmedikleri
süreyi anabilim dalınca belirlenen zamanlarda tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin bu sü-
reyi tamamlamamaları halinde stajlarını tekrarlamaları gerekir. Fakülte Yönetim Kurulunca
uygun görülen izin süreleri 9 uncu maddede açıklanan sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

İlişik kesme
MADDE 15 – (1) Üniversiteden çıkarma cezası alan veya bir başka üniversiteye yatay

geçiş yoluyla giden öğrencilerin, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(2) Öğrenciler bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını
sildirebilirler. Bu durumda ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.

(3) Kayıt silme işlemi, Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı alınarak Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(4) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin dosyalarındaki belgeleri ve mezun
olarak Üniversiteden ayrılanların diplomalarını alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit
edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınav ve Değerlendirme Esasları, Puan, Derece, Not ve Katsayılar

Sınav ve değerlendirme esasları, puan, derece, not ve katsayılar
MADDE 16 – (1) Fakültede tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üzerinden

değerlendirilir. Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not, derece ve katsayılar aşağıda be-
lirtilmiştir.

a) Sınav notları şunlardır:
Puan Başarı Notu Katsayı
90 – 100 AA 4,00 Mükemmel
85 – 89 BA 3,50 Pekiyi
80 – 84 BB 3,00 İyi
75 – 79 CB 2,50 Yeterli
65 – 74 CC 2,00 Geçer
0 – 64 FF 0,00 Başarısız

G Geçer (zorunlu ve tıp dışı dersler)
b) Geçmez notlar şunlardır:
1) F1, mazeretsiz, devamsız anlamındadır. Dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına

girme hakkı olmayan öğrencinin aldığı nottur. I, II ve III’üncü dönemlerde F1 notu alan öğrenci
doğrudan sınıfta kalır. IV, V ve VI’ncı dönemlerde stajı tekrar eder.

2) F2, devamlı anlamındadır. Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmemiş öğren-
cinin aldığı nottur. Puanı sıfır (0)’dır. I, II ve III’üncü dönemlerde dönem sonu sınavı ve bü-
tünleme sınavlarına girme hakkı vardır. IV ve V’inci dönemlerde stajı tekrar etmeden bütün-
leme sınavına girebilir.

3) F3, sınav değerlendirme sonucu 0-64 arası puan alıp, başarısız olan öğrenciye verilen
nottur.

4) F4, mazeretli, devamsız anlamındadır. I, II ve III’üncü dönemler için mazeretli de-
vamsız öğrenciler için 17 nci madde hükümleri uygulanır. IV ve V’inci dönemlerde Fakülte
Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğ-
renciler staj sonu sınavına alınmazlar, stajı tekrarlamaları gerekir.

ALTINCI BÖLÜM
I, II ve III’üncü Dönemlere İlişkin Esaslar

I, II ve III’üncü dönemlere ilişkin esaslar
MADDE 17 – (1) I, II ve III’üncü dönemlerde yer alan dersler ve sınavlara ilişkin esas-

lar şunlardır:
a) Ders kurulu: I, II ve III’üncü dönemlerde yer alan dersler, ders kurulları şeklinde ve-

rilir. Her ders kurulunun bir başkanı olur. Ders kurulu başkanı, dönem koordinatörünün önerisi
ile eğitim komisyonu tarafından belirlenir. Ders kurulu başkanı, dönem koordinatörü ile birlikte
programların hazırlanması, duyurulması, öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimleri ile eğitimin
değerlendirilmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile
ilgili işlemleri yürütür.
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b) Kültür dersleri: Öğrencilerin ders kurulları dışında almak zorunda olduğu yabancı
dil, Türk dili ve edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, temel bilgi teknolojileri zorunlu
derslerini ve seçmeli dersleri ifade eder.

c) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınava ders kurulu sınavı denir.
Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu notu denir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine
geçer. Sınav sırasında o ders kurulunda dersi olan tüm anabilim dalları, ders kurulu başkanının
düzenlemesi içinde görev almak üzere istenen sayıda öğretim elemanı görevlendirir. Sınav so-
nuçları, en geç yedi gün içinde ilan edilir.

ç) Ders kurulları dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda son ders kurulu sı-
navının bitiminden en erken on beş, en geç yirmi sekiz gün sonra yapılan ve o yıl okutulan
tüm ders kurullarını kapsayan sınava ders kurulları dönem sonu sınavı denir. Sınav, ölçme-de-
ğerlendirme komisyonunun desteğiyle ders kurulu başkanları tarafından hazırlanır. Sınav, öğ-
rencinin yıl içinde edindiği bilgileri birleştirme, problem çözmede kullanma becerilerini ölçecek
biçimde hazırlanır. Bu amaçlara uygun sınav yöntemleri ve kapsam geçerliliğini sağlayacak
sayıda sorudan oluşur. Sınavın amaçları, kapsamı, yöntemi, soru biçimleri, soru sayısı, sınav
süresi eğitim komisyonu tarafından belirlenip Fakülte Yönetim Kurulunun onayıyla ilan edilir.

d) Ders kurulları dönem sonu bütünleme sınavı: Ders kurulları dönem sonu sınavı ve
ders kurulları not ortalamasıyla başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı halde ders ku-
rulları dönem sonu sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına gi-
rebilir. Bütünleme sınavı o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsar. Ders kurulları dönem sonu
sınavından itibaren en erken on beş, en geç yirmi bir gün sonra yapılan sınavdır.

e) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte
Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sı-
navının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Kurulunca saptanan
akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Mazeret sınavı dönem koordinatörlüğü tarafından
belirlenen yeni sorularla hazırlanır. Sınav biçimi son ders kurulu bitiminde ilan edilir. Ders ku-
rulları dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. I, II ve III üncü dö-
nemlerde bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle
devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına
alınır. Bu öğrenciler katılmadıkları pratik dersleri telafi etmek zorundadır.

f) Ders kurulları sınav notlarının hesaplanması: Bir ders kurulunda görev alan anabilim
dalları, öğrenci başına düşen teorik derslerin toplam süresi dikkate alınarak, ders yükleri ora-
nında soru ve not ağırlığına sahiptir. Pratik derslerin toplam notu ve derslere göre dağılımı, he-
kimliğe hazırlık programı içinde yer alan toplumsal duyarlılık ve öğrenci araştırmaları programı
(TODUP) ile probleme dayalı öğrenim (PDÖ) oturumları ve benzeri diğer eğitim uygulama-
larının değerlendirme yöntemi ve not ağırlığı eğitim komisyonunun önerisi ile Fakülte Kurulu
tarafından kararlaştırılarak sene başında ilan edilir. Bir ders kurulu sınavında her dersin ve
pratik sınavın kendi barajı vardır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında kurulu
oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alırsa, o dalda elde ettiği puan ile
o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülerek
o ders kurulu sınav notu belirlenir.

g) Ders kurulları ortalama notu: Bir dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o
dönemdeki ders kurulu sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur. Ders kurulları ortalama notu
hesaplanırken, hekimliğe hazırlık programı için yapılan sınav ve değerlendirmelerin nasıl he-
saplanacağı eğitim komisyonu tarafından kararlaştırılarak eğitim dönemi başında ilan edilir.

ğ) Ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınav notu hesaplanması: Anabilim dalları
bir dönemde kendilerine düşen ders ağırlığı oranında ders kurulları dönem sonu ve bütünleme
sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınavı notu
belirlenirken baraj uygulanmaz. Bütünleme sınav sonuçları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından
onaylanarak kesinleşir.
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h) Ders kurulları dönem sonu başarı notu: Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile
ders kurulları dönem sonu sınavında alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur.
Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında, ders kurulları
dönem sonu sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not esas alınır. Öğren-
cinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, ders kurulları dönem sonu sınavından en az 50 alması ve
ders kurulları dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.

ı) Dönem sonu başarı notu: Ders kurullarını başarı ile tamamlayan öğrenciler için dö-
nem sonu başarı notu, ders kurulları notlarına kültür dersleri notları eklenerek hesaplanır.

i) Yıl tekrarı: 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan bir üst sınıfa geç-
me kriterlerini karşılayamayan ve/veya ders kurulları dönem sonu sınavına girmeyen öğrenci
dönem sonu bütünleme sınavına da girmemesi halinde o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta
kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrencinin ders kurulları ortalama notu dikkate alınmaz.

(2) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100
tam not üzerinden en az 65 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 80 veya daha fazla
olan dönem I, II ve III öğrencileri, ders kurulları dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayı-
lırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, ders kurulları dönem sonu başarı
notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden ders kurulları dönem sonu sınavına girmek isteyenler,
sınavdan en az on beş gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
IV ve V’inci Dönemlere İlişkin Esaslar

IV ve V’inci dönemlere ilişkin esaslar
MADDE 18 – (1) IV ve V’inci dönemlerde klinik dersler staj grupları halinde yapılır.

Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eği-
tim yılı başında ilan edilir. Gerekli durumlarda seçmeli staj uygulaması yapılabilir.

Staj sınavı
MADDE 19 – (1) IV ve V’inci dönemlerde staj sınavları, ilgili anabilim dalı tarafından

belirlenen ve dönem ders programı kitapçıklarında belirtilmiş olan yöntemlerle yapılır. Sınavlar;
hasta veya olgu sunumu, muayene, klinik beceri uygulaması, hasta başı görüşme ve benzeri
gibi uygulamalı, sözlü ve/veya yazılı olarak yapılabilir. Sınavlar, anabilim dalında ders veren
öğretim üyesi ve görevlilerinin katılımı ile gerçekleştirilir.

(2) Staj sınavında 65 ve yukarı puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Not takdirinde öğ-
rencinin staj süresindeki çalışmaları, tutum ve davranışları da göz önüne alınabilir.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 20 – (1) IV ve V’inci dönemlerdeki staj sınavlarında başarılı olmayan öğren-

ciler, bu stajların bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları o dönemin son stajının bi-
timinden en az beş gün sonra başlayarak programlanır. Bütünleme sınavlarında başarılı olmayan
öğrenciler, bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlar. Bu tekrarlarda devam zorun-
luluğu vardır. Staj tekrarları nedeniyle uygulanacak harçlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre
belirlenir.

(2) IV ve V’inci dönemlerde, o dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile ta-
mamlanmadan üst sınıfa geçilemez. Gecikmeli olarak üst sınıfa yerleştirilen veya staj tekrarında
başarısız olan ve bütünlemeye kalan öğrenciler, sürelere göre, dönem sonu bütünleme sınavını
beklemeden o dersin programda yer alan bir sonraki staj sonu sınavını bütünleme sınavı olarak
kullanabilirler. Bu hakkı kullanmak isteyen öğrencilerin girmek istedikleri sınavdan en az bir
hafta önce öğrenci işlerine dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bu durumdaki öğrenciler aynı gün-
de en fazla iki sınava girebilirler. Başarılı oldukları takdirde beklemeksizin üst sınıf programına
yerleştirilebilirler.

(3) Öğrencinin stajlardaki devamsızlık durumu ilgili anabilim dalı başkanı tarafından
stajın sonunda Eğitim Komisyonu Başkanlığına bildirilir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak de-
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vamsızlık süresi o staj döneminde %20’yi aşanlar ile devamsızlık süresi %20’nin altında olsa
bile telafi yapmayan öğrenciler, başarısız sayılarak staj tekrarı yaparlar. Staj sonu sınavı ve bü-
tünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

(4) IV ve V’inci dönemlerde mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir
nedenle de olsa devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, staj sonu sınavına alınmazlar ve
stajı tekrarlamaları gerekir.

Staj notu
MADDE 21 – (1) Staj notu; staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında

alınan nottur. Stajlardaki başarı notu 100 üzerinden 65 ve üzeridir. Staj notları, ilgili anabilim
dalı tarafından yazılı olarak dönem koordinatörlüğü aracılığıyla Dekanlığa iletilir. Dekanlık
tarafından ilan edilir. Staj bütünleme sınavı notları, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onay-
lanarak kesinleşir.

Dönem notu
MADDE 22 – (1) IV ve V’inci dönemde staj sonu ve bütünleme sınavında alınan geçer

notların ortalamasıdır. Başarılı olan öğrencilerin dönem notlarının saptanması için, staj notla-
rının ortalamaları 16 ncı maddede gösterildiği şekilde nota çevrilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
VI’ncı Dönem Devresi Eğitim Esasları

VI’ncı dönem devresi eğitim esasları
MADDE 23 – (1) VI’ncı dönem intörn hekimlik devresindeki eğitiminin amacı; öğ-

rencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik
mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik mesleğini
en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir.

a) İntörn hekimlik, aralıksız on iki ayı kapsayan bir dönemdir. Fakülte Kurulu kararı
ile belirlenen dilimlere ayrılarak yapılır. Her öğrenciye bu dönemde yapılan tüm çalışmaların
kaydedileceği uygulama karnesi verilir.

b) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim
üyesi ile öğretim görevlisi gözetiminde çalışır.

c) Öğrenciler eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak, nöbet tut-
mak, ameliyat, laboratuvar çalışması, olgu sunumu, konferans, seminer ve diğer bilimsel et-
kinliklere katılmak zorundadır.

ç) VI’ncı dönemde sınav yoktur. Bu dönemde öğrenciler çalıştıkları her anabilim dalına
ait poliklinik, klinik ve saha çalışmalarındaki gayretleri, bilimsel toplantılardaki katılımları göz
önüne alınarak anabilim dalı kurulu tarafından başarılı-başarısız olarak değerlendirilir. Öğren-
cilerin uygulama karnesi ve staj değerlendirme formu, öğrenci işleri bürosu aracılığıyla dönem
koordinatörlüğüne iletilir.

d) İntörnlük dönemi, Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. Seçmeli dilim Fakülte
Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya yurt dışında eğitim veren sağlık kuruluşlarında da
yapılabilir. Yurt dışından alınan sertifikanın geçerliliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.
Öğrenciler seçmeli dilim tercihlerini programın başlamasından en az iki hafta önce Dekanlığa
dilekçe ile bildirmek zorundadır. Yurt içindeki tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri, fakülte-
lerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim dilimlerinden bir veya birkaçını Fa-
kültede yapabilir.

e) İntörnlük döneminde başarılı olmak için, öğrencilerin bu dönemdeki dilimlerde Fa-
külte Kurulunca belirtilen sürelerle bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu
haller dolayısıyla eksik kalan çalışmalarını da başarı ile tamamlamaları gerekir. Bir dilimin
%20’sine mazeretsiz devam etmeyenler, o dilimi tam süre ile tekrar ederler. Seçmeli dilimlerde
başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dilimleri değiştirmek isterlerse yeni dilime tam
süre ile devam ederler.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diplomalar
MADDE 24 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Temel tıp bilimleri birinci ve ikinci yılı, ön

lisans kademesini en çok dört yılda başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları ve ay-
rılmaya karar verdikleri takdirde temel tıp bilimleri ön lisans diploması verilir. Bu diplomayı
belirtilen koşullarla alanların tekrar aynı programa dönmeleri halinde aldıkları diplomayı kayıt
sırasında Üniversiteye geri vermeleri gerekir.

b) Klinik bilimleri yüksek lisans diploması: Temel tıp bilimleri ön lisans ve klinik bi-
limleri yüksek lisans kademesini toplam olarak en çok sekiz yılda başarıyla tamamlayanlara
klinik bilimleri yüksek lisans diploması verilir. Bu diploma hekimlik yapma yetkisi vermez.
Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanların tekrar aynı programa dönmeleri halinde kayıt sıra-
sında aldıkları diplomayı Üniversiteye geri vermeleri gerekir.

c) Tıp doktoru diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini başarı
ile tamamlayan öğrencilere tıp doktoru diploması verilir.

Sınav günleri ve şekli
MADDE 25 – (1) Sınav günleri ve şekline ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınav tarihleri, 8 inci maddede yer alan haller dışında ilan edildikten sonra değişti-

rilemez.
b) Sınavlar; yazılı, test veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü olmak üzere teorik; yazılı

ve/veya sözlü olmak üzere pratik olarak yapılır.
c) Sınav yöntemi, kapsamı, not dağılımı, öğrenciden beklenen sınav başarısı ders kurulu

ve staj başında yazılı ve sözlü olarak ilan edilir.
ç) Öğrenciler sınavlara saptanan gün ve saatte girmek zorundadırlar. Sınavın teorik

veya pratik kısımlarından herhangi bir kısmına girmeyen öğrenci F2 notu alır.
d) Sınavlarda kopya çeken veya kopya girişiminde bulunduğu saptanan öğrenciye F3

notu verilir, ayrıca disipline ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 26 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç yedi gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. İtirazlar dönem koordi-
natörü, koordinatör yardımcısı, ders kurulu veya staj başkanının oluşturduğu bir kurul tarafın-
dan incelenir. Değerlendirme sonucu bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri Fa-
külte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Dönem koordinatörü tarafından ilan edilir.

Onur öğrenciliği
MADDE 27 – (1) Dönem ortalama notu 95-100 arasında olan öğrenciler, ceza almamış

olma koşulu ile yıl sonunda Dekanlık önerisiyle Rektörlükçe onur öğrencisi olarak ilan edilirler.
Öğrenci danışmanlığı
MADDE 28 – (1) Öğrenci danışmanlığına ilişkin esaslar Fakülte Yönetim Kurulu kararı

ile belirlenir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 8/7/2012 tarihli ve 28347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yaşar Üniversitesinden:
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç  
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yaşar Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yaşar Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürü-

tülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğitim ve öğ-
retim, araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde lisansüstü eğitim ve öğretim programı bulunan

akademik birimleri,
b) Dönem: Güz ve bahar yarıyılları ile yılda ikiden daha fazla olacak biçimde düzen-

lenen belirli süreli öğretim devrelerinin her birini, 
c) Enstitü: Yaşar Üniversitesinde lisansüstü eğitim ve öğretimin yürütüldüğü enstitüleri, 
ç) Enstitü kurulu: Yaşar Üniversitesinin ilgili Enstitüsünün enstitü kurulunu, 
d) Enstitü Yönetim Kurulu: Yaşar Üniversitesi’nin ilgili Enstitüsünün yönetim kurulunu,
e) Kredi (AKTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
f) Mütevelli Heyeti: Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
g) Program: Lisansüstü eğitim ve öğretim programını, 
ğ) Rektör: Yaşar Üniversitesi Rektörünü, 
h) Senato: Yaşar Üniversitesi Senatosunu, 
ı) Üniversite: Yaşar Üniversitesini, 
i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Öğretim Türleri, Açılması ve Yürütülmesi 

Öğretim türleri ve dili
MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim, tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora

ve sanatta yeterlik düzeylerinde yapılır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ikinci lisansüstü
öğretim programları olarak da yürütülebilir.

(2) Enstitüye bağlı birimlerde örgün öğretim yapılır. Ancak enstitü kurulunun önerisi,
Senato kararı, Mütevelli Heyeti onayı ve YÖK’ün kararı ile lisansüstü uzaktan öğretim prog-
ramları açılabilir. Uzaktan öğretim programları, YÖK tarafından belirlenen mevzuata uygun
biçimde düzenlenir ve yürütülür.  

(3) Lisansüstü öğretim dili İngilizcedir. Senato kararı ve Mütevelli Heyetinin onayı ile
İngilizce dışındaki yabancı dillerde ve Türkçe de program, dil hazırlık sınıfı ve ders açılabilir.
Programın başvuru koşulları uyarınca, dil eğitimi almak zorunda olan öğrenciler ilgili hazırlık
programına devam ederler.  
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Disiplin içi ve disiplinler arası programlar
MADDE 6 – (1) Akademik lisans programları yürüten bölümler, lisansüstü eğitim ve

öğretim çerçevesinde ilgili enstitünün anabilim/anasanat dalı olarak işlev görürler. Rektörün
önerisi ve YÖK kararı ile bir enstitü anabilim/anasanat dalında, o enstitü anabilim/anasanat
dalından değişik bir ad taşıyan bir lisansüstü program da açılabilir. Enstitüler ayrıca, birden
fazla anabilim/anasanat dallarında ilgili disiplinler arası (ortak) lisansüstü programlar açabi-
lirler. 

(2) Eğitim amaçları ve program yeterlilikleri, ağırlıklı olarak, doğa bilimleri, matematik,
bilgisayar, mühendislik, üretim, yapı ve benzeri alanlar çerçevesinde tanımlı olan lisansüstü
programlar, Fen Bilimleri Enstitüsü anabilim dalları tarafından yürütülür. 

(3) Eğitim amaçları ve program yeterlilikleri, ağırlıklı olarak, beşeri bilimler, sanat,
sosyal bilimler, işletme, hukuk ve benzeri alanlar çerçevesinde tanımlı olan lisansüstü prog-
ramlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü anabilim/anasanat dalları tarafından yürütülür.

(4) Senato kararı, Mütevelli Heyeti onayı ve YÖK kararı ile sağlık ve refah alanlarında
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, eğitim alanında Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve gereksinime dayalı
olarak diğer alanlarda Enstitüler açılabilir.

Ortak programlar
MADDE 7 – (1) YÖK’ün belirlediği mevzuat çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışı ortak

lisansüstü programları düzenlenebilir. Ortak programı yürütecek kurum/kuruluşlar arasında
hazırlanan ortak protokol, enstitü kurulunun önerisi, Senato kararı, Mütevelli Heyeti ve YÖK
Başkanlığının onayı ile uygulamaya konulur. 

Programların açılması ve yürütülmesi 
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlar, lisansüstü eğitim ve öğretim programları açıl-

ması ve yürütülmesine ilişkin YÖK tarafından belirlenen asgari yeterliliklere ve ilişkin mev-
zuata uygun olarak, enstitü kurulunun önerisi, Senato kararı, Mütevelli Heyeti ve YÖK Baş-
kanlığının onayı ile açılır ve enstitü tarafından yürütülür. 

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları, amaç, yapı ve
süreler açısından, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senato kararlarına uygun olarak düzenlenir ve yürütülür.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, tez/dönem
projesi/sanatta yeterlik çalışmalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması, danışman atanma sü-
reçleri ve diplomaların verilmesi, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senato  ka-
rarlarına uygun olarak düzenlenir ve yürütülür

Öğretim planlarının belirlenmesi, güncellenmesi ve yürütülmesi 
MADDE 9 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, li-

sansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmalarından ibarettir. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın
etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitimi sırasında alınması zorunludur.

(2) Öğretim planları, anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine enstitü kurulu kararı ve
Senato onayı ile yürürlüğe girer. Öğretim planlarının belirlenmesinde ve güncellenmesinde,
Senatoca belirlenip Mütevelli Heyetince onaylanan kararlar uygulanır.

(3) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. 
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Akademik takvim
MADDE 10 – (1) Akademik takvim, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafın-

dan karara bağlanır.
(2) Bir akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere iki eğitim ve öğretim döneminden olu-

şur. Üç dönemden oluşan akademik yıl ve yaz okulu uygulamaları, Senato kararı, Mütevelli
Heyeti ve YÖK onayları alınarak gerçekleştirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Duyurulması, Başvuru, Kabul ve Kayıt 

Programların duyurulması ve başvuru
MADDE 11 – (1) Enstitüde açılan lisansüstü programların adları, başvurma koşulları,

son başvuru tarihi, istenilen belgeler, kontenjanlar, başvuru değerlendirme ölçütleri ve süreci
ile diğer hususlar, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenerek, başvuruların
başlamasından önce, ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere veri-
lebilir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına, hangi lisans
ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği ve diğer başvuru koşulları,
Senato tarafından belirlenir. 

(3) Başvuru koşulları,  Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde programlar için
aranan koşulları ve Senatoca belirlenip Mütevelli Heyetince onaylanan kararları içerir.

(4) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü aşağıdaki usul ve esaslara göre yürütülür: 
a) Başvuru sırasında adaydan, başvuru formu ve not döküm belgesi ile birlikte anabi-

lim/anasanat dalı tarafından belirlenen başarı değerlendirmesinde kullanılacak diğer belgeler
istenir.

b) Adaylar, başvurularını ilan edilen tarihlerde enstitü müdürlüğüne yaparlar. Mezuniyet
durumunda olan adayların başvuruları da istenen tüm belgelerin ilan edilen tarihler içerisinde
tamamlanması koşuluyla, kabul edilir.  

c) Enstitü yönetim kurulunca, Senato tarafından belirlenen değerlendirme ölçütleri uya-
rınca, başvuruları değerlendirmek ve yazılı sınav ve/veya mülakat yapmak üzere, her program
için, anabilim/anasanat dalı başkanınca belirlenen en az üç kişiden oluşan bir değerlendirme
komisyonu kurulur.

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı, değerlendirme komisyonunun belirlenen ölçütlere
göre yapmış olduğu başvuru değerlendirmelerine ilişkin sonuçları enstitü müdürlüğüne bildirir.
Enstitü yönetim kurulu kararı ile sonuçlar ilan edilir.

(5) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulünde, Senato kararları
uygulanır.

Kayıt
MADDE 12 – (1) Doktora programlarına başvurabilmek için kayıt sırasında yüksek

lisans diploması aranır.
(2) Başvuruda adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt sırasında istenilen

belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. 
(3) Programa kabul edilen öğrenci takip eden ilk dönemde kayıt yaptırmak zorundadır.

Aksi takdirde kayıt hakkını kaybeder. Kaydı silinen veya programa kabul edilmeyen öğrencinin
evrakı talep üzerine geri verilir.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü 
MADDE 13 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış
olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara, Üniversite tarafından belirlenen kontenjanlar içe-
risinde, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. 

(2) Yatay geçiş yapılan programlar için öğrencinin ilgili programın asgari başvuru ko-
şullarını sağlaması ve enstitü yönetim kurulu tarafından gerekli görülen belgeler ile ilan edilen
süre içinde başvurması gerekir.

(3) Üniversitenin tezsiz bir yüksek lisans programına devam edenler, belirlenmiş olan
asgari kabul şartlarını yerine getirmek kaydıyla, aynı adlı ve öğretim dili aynı olan tezli yüksek
lisans programına belirlenen kontenjanlarla sınırlı olmaksızın yatay geçiş yapabilirler. Bu du-
rumda tezsiz yüksek lisans programında almış ve başarmış olduğu derslerin bir kısmı veya ta-
mamı anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek
lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(4) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, aynı adlı ve eğitim ve öğretim
dili aynı olan tezsiz yüksek lisans programına, belirlenen kontenjanlarla sınırlı olmaksızın, ya-
tay geçiş yapabilirler. Bu durumda öğrencilerin tezli yüksek lisans programında almış ve ba-
şarmış olduğu derslerin bir kısmı veya tamamı anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine ens-
titü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(5) Yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin intibakı 27 nci madde hükümlerine göre
yapılır.

(6) Yatay geçiş halinde önceki programda geçirilen süre, yatay geçiş yolu ile kabul edi-
len programın süresine dâhildir.

Bilimsel ve sanatsal hazırlık programı
MADDE 14 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim ku-
rumlarından almış olan adaylar için eksikliklerini gidermek amacıyla anabilim/anasanat dalının
belirlediği bilimsel/sanatsal hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü
programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. 

(3) Öğrencinin sadece bilimsel/sanatsal hazırlık derslerini aldığı süre eğitim-öğretim
süresinden sayılmaz. Bilimsel/sanatsal hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık
derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bu takdirde öğrenci,
eğitim-öğretim süresinin birinci dönemine başlamış sayılır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında yer alan dersler için devam, ders sınavları,
ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda,
dersin yer aldığı programın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

(6) Bilimsel/sanatsal hazırlık programından alınan derslerin başarı notları not döküm
belgesinde gösterilir ve genel not ortalamasını etkilemez.
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Özel öğrenci
MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile se-
miner, tez veya dönem projesi dersi dışındaki lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edi-
lebilir. 

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(3) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. 
(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı

olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde ve-
rilen derslerin %50’sini geçemez. 

(5) Özel öğrenci statüsünde ders alacak öğrencilerden, programın yürütüldüğü eğitim
ve öğretim dilinde aranacak dil ve/veya bilimsel yeterlilikler, ilgili anabilim dalı başkanlığı,
enstitü kurulu ve Senato kararları ile belirlenerek başvuru dönemleri öncesinde ilan edilir. 

(6) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencinin, ders, uygulama ve sınav değerlendir-
meleri Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğrenciye aldığı dersleri ve başarı durumunu be-
lirten bir belge verilir. Ancak Üniversitenin diploması verilmez.

Değişim programları
MADDE 16 – (1) Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında, öğrenci de-

ğişimi veya ortak program yürütme konusunda yapılan anlaşmalar ile Üniversiteye kayıt yap-
tıran öğrencilere, Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu çerçevede kabul edilen öğrenciler, belirli
bir süre için tam zamanlı öğrenci statüsünde kabul edilirler ve öğretim sürelerinin sonunda
kendilerine kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren not dökümü belgesi verilir.

(2) Öğrenci değişimi programından yararlanan öğrenciler, yurt içi veya yurt dışındaki
diğer yükseköğretim kurumlarında, en çok iki yarıyıl öğretim görebilirler. Bu durumdaki öğ-
rencilerin değişim programında geçirdikleri süre, eğitim ve öğretim süresine sayılır. 

(3) Değişim programları çerçevesinde yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer üniversi-
telerde öğrenim görecek öğrencilerin, bu kurumlarda alacakları derslerin ilgili anabilim dalı
başkanlığı ve enstitü yönetim kurulu tarafından önceden onaylanması gerekir.  

(4) İntibaklar, alınan derslerin toplam kredisinin öğrencinin mezuniyeti için alması ge-
reken toplam kredi yükünden düşülmesi ile yapılır. Dersin harf notu not döküm belgesine iş-
lenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Ücreti, Burslar ve Protokoller

Öğretim ücreti
MADDE 17 – (1) Üniversitedeki lisansüstü programların öğretim ücreti, kredi saat üc-

reti ve ödeme koşulları, bir sonraki eğitim ve öğretim yılında geçerli olmak üzere Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci, öğretim ücretini, akademik takvimde ilan edilen sürelerde ödemekle yü-
kümlüdür.

(3) Öğretim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz,
bu durumdaki öğrenci, ders, sınav ve benzeri eğitim ve öğretim etkinliklerine alınmaz, söz ko-
nusu etkinliğe katılmış öğrencinin etkinliği geçersiz sayılır.

(4) Eğitim ve öğretim süresi içerisinde ilişiği kesilen öğrencinin ücreti iade edilmez. 
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Burslar, indirimler ve protokoller
MADDE 18 – (1) Lisansüstü öğrencilerine sağlanacak burslar, özel durumlara ilişkin

indirimler ve kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile protokoller uyarınca yapılabilecek öğre-
tim ücreti indirimleri ile ilgili tüm koşullar, miktarlar ve süreler için Senato kararları uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Mezuniyet

Dönem kaydı
MADDE 19 – (1) Öğrenci, mezun olana kadar her dönem, akademik takvimde göste-

rilen süreler içinde, şahsen dönem kaydı yaptırmak zorundadır.
(2) Öğrenci, dönem kaydı yaptırırken, aldığı dersleri danışmanına veya anabilim/ana-

sanat dalı başkanına onaylatır.
(3) Dönem kaydını yaptırmayan öğrenci o dönem için hiçbir öğrencilik hakkından ya-

rarlanamaz ve bu süre eğitim ve öğretim süresinden sayılır.
Ders ekleme ve bırakma
MADDE 20 – (1) Öğrenci ders ekleme ve bırakma günlerinde danışman rehberliğinde

kayıt yaptırdığı derslerde değişiklik yapabilir.
Program, dersler ve kredi yükü
MADDE 21 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı tarafından hazırlanan lisansüstü eğitim

ve öğretim programları ve mezuniyet için gerekli koşullar enstitü kurulunun görüşü ve Sena-
tonun onayı ile kesinleşir.

(2) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarında açılması teklif edilen her yeni ders için
dersi öneren öğretim elemanınca Senato tarafından belirlenen ders tanıtım formu hazırlanır.

(3) Dersler zorunlu ve seçmeli olarak açılabilir. Zorunlu dersler; öğretim programında
zorunlu ders grubunda yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alması gereken derslerdir.
Seçmeli dersler, öğrencinin ilgi alanı doğrultusunda, eğitim ve öğretim programında yer alan
veya kayıtlı olduğu programa destek niteliği taşıyan başka anabilim/anasanat dalının progra-
mında açılan derslerdir.

(4) Öğrenci gerek zorunlu gerekse seçmeli olarak kayıtlanmış olduğu derslerden ya da
bunların eşdeğerlerinden, mezuniyet durumunda olsa bile başarılı olmak zorundadır.

Devam zorunluluğu
MADDE 22 – (1) Derslere devam zorunludur. Dönem sonu sınavına katılabilmek için

öğrencinin derse başladığı tarihten itibaren teorik ders saatlerinin en az %70’ine, uygulama
ders saatlerinin de en az %80’ine devamı zorunludur.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 23 – (1) Ders başarı notu, dersin ders tanıtım formundaki tanımına göre ara

sınavlar, dönem sonu sınavı, ödev ve benzeri dönem içi çalışmaları birlikte dikkate alınarak
belirlenir. Değerlendirmede göz önünde tutulacak ölçütler ve bunların ağırlıkları, dersin so-
rumlu öğretim elemanı tarafından ders tanıtım formuna işlenerek duyurulur.

(2) Enstitü yönetim kurulu tarafından, belgeleriyle haklı görülen bir nedenle herhangi
bir sınava veya savunmaya giremeyen öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sı-
navına girme hakkı tanınır.

(3) Mesai saatleri dışında da ders ve sınav yapılabilir.
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Ders notları
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, ders izlencesinde açıkça

belirtilen dönem boyunca tamamladıkları sınav, ödev ve diğer çalışmalarının sonuçlarına göre,
her dersin öğretim elemanı (öğretim üyesi/öğretim görevlisi/okutman) tarafından bir harf notu
ile belirlenir. Harf notlarının not ortalaması hesaplarında kullanılması amacıyla 0,00 ile 4,00
arasında sayısal katsayı karşılıkları vardır. Harf notları ve katsayıları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yüksek lisans ve doktora programları:
Not Katsayı Yüzdelik Eşdeğeri (mutlak veya bağıl not)
A 4,00  95-100
A- 3,70  90-94
B+   3,30 85-89
B    3,00   80-84
B-  2,70 75-79 
C+ 2,30 70-74
C 2,00 65-69
C- 1,70 60-64
D+ 1,30 55-59
D 1,00 50-54
F 0,00
b) Diğer harfler ve anlamları aşağıdaki şekildedir.
Harf Notu Anlamı
S Yeterli
U Yetersiz
I Eksik
NA Devamsız
T Transfer
P   Başarılı Devam
NP  Başarısız Devam
c) S ortalamaya katılmayan dersten, projeden, yeterlik sınavından veya tezden adayın

başarılı olduğunu gösterir.
ç) U ortalamaya katılmayan dersten, projeden, yeterlik sınavından veya tezden adayın

başarısız olduğunu gösterir.
d) I düzeltme istenen veya çalışması eksik bulunan öğrenciye verilir.
e) NA notu (devamsız) derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere

verilir. (NA) notu (F) ya da (U) notu gibi işlem görür.
f) P tez/proje çalışması sürecinin başarıyla ilerlediğini gösterir.
g) NP tez/proje çalışması sürecinin başarıyla ilerlemediğini gösterir.
ğ) F dersten başarısız olduğunu gösterir.
(2) Herhangi bir dersten başarılı sayılmak için lisansüstü (yüksek lisans/doktora/sanatta

yeterlik) öğrencisinin en az (B-) notu almış olmaları gerekir. 
(3) Dönem ve genel not ortalamalarının hesaplanmasında yukarıdaki harf karşılıklarının

4’lük sistemdeki katsayıları derslerin AKTS kredileri ile ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır.
Hesaplamalarda, virgülden sonra iki basamak gösterilir. Genel not ortalamasında, virgülden
sonraki üçüncü basamak göz önüne alınmaz.
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(4) Öğrencinin herhangi bir lisansüstü programından mezun olabilmesi için genel not
ortalamasının en az 3,00/4,00 olması gerekir. 

(5) Yatay geçişle ya da Üniversite dışından ders alıp başarılı olan öğrencilerde, progra-
ma bir dersi saydırabilmesi için Üniversite not sistemindeki başarı notu aranır.

(6) Lisansüstü derslerinde verilen (I) notu, ortalamaya katılan dersler için öğrenci ça-
lışmasını on iş günü içinde tamamlamadığı takdirde (F), seminer, tez, proje ve benzeri dersler
için ise (U) notuna dönüşür. Öğrenci süresi içerisinde çalışmasını tamamladığı takdirde; orta-
lamaya katılan dersler için harf notuna, seminer, tez, proje ve benzeri dersler dersi için (S) no-
tuna dönüşür.

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi 
MADDE 25 – (1) Sınav, ödev ve diğer çalışmalara ilişkin değerlendirme notları öğretim

elemanı tarafından ilan edilir. 
(2) Öğrenciler, değerlendirme sonucunun ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde,

yazılı olarak Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurarak, maddi hata incelemesi isteyebilir. Öğre-
tim üyesi, dilekçenin kendisine iletilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde, incelemeyi
sonuçlandırır.

(3) Öğrenci İşleri Müdürlüğü ve ilgili öğretim elemanı tarafından yapılacak inceleme
sonucu, bir tutanakla tespit edilerek gerekli yönetim kurulu kararının alınması için enstitü mü-
dürlüğüne bildirilir.

(4) Harf karşılığı olarak ifade edilen ders başarı notları ise, öğretim elemanları tarafın-
dan dönem sonu sınav döneminin bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen süre içinde
öğrenci bilgi sistemine girişi yapılarak Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(5) İlan edilmiş olan bir ders notundaki maddi hatanın düzeltilmesi, öğretim elemanının
başvurusu üzerine yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Ders notlarında yapılan maddi
hatanın, en geç izleyen dönemin ders kayıtlarına kadar düzeltilmiş olması gerekir.

Ders tekrarı
MADDE 26 – (1) Öğrenci, başarısız olduğu dersi ilk açıldığı dönemde tekrarlamak zo-

rundadır. Öğrenci danışmanın onayı ile başarısız olduğu seçmeli dersi daha önce almadığı bir
seçmeli ya da zorunlu dersle tekrar edebilir. Sonradan alınan ders ya da derslerin kredi yükü
başarısız olunan dersin kredi yükünden az olamaz.

(2) Öğrenci daha önce almış olduğu dersleri de danışmanının onayıyla tekrarlayabilir.
Tekrarlanan derste yalnızca en son alınan not genel akademik ortalama hesabına katılır.

Not ortalamaları
MADDE 27 – (1) Öğrencinin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Or-

talaması hesaplanarak belirlenir.
(2) Dönem Not Ortalaması öğrencinin o dönem kayıt olduğu bütün derslerin başarı not-

larının sayısal değerlerinin ağırlıklı ortalamasıdır.
(3) Genel Not Ortalaması öğrencinin öğretim süresi boyunca kayıt olduğu bütün ders-

lerin başarı notlarının sayısal değerlerinin ağırlıklı ortalamasıdır.
(4) Ağırlık olarak derslerin AKTS kredi değerleri kullanılır.  
(5) Akademik Not Ortalamaları virgülden sonra iki basamak olarak gösterilir. Akademik

not ortalamalarında virgülden sonraki üçüncü basamak göz önüne alınmaz. 
(6) Genel Not Ortalaması hesabında tekrar edilen derslerden alınan en son not değer-

lendirilmeye katılır. Öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler not döküm belgesinde gösterilir. 
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Derslerden muafiyet ve intibak
MADDE 28 – (1) Herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencinin daha önce

aldığı bir dersten muaf sayılabilmesi için dersin herhangi bir mezuniyete sayılmamış olması
ve bir lisansüstü programdan son beş eğitim-öğretim yılı içinde alınmış olması gerekir. Bu ko-
şulları sağlayan öğrenciler, kayıt tarihinden itibaren on iş günü içinde başvurmak kaydıyla
muafiyet isteyebilir.

(2) Öğrencinin muafiyet talebi üzerine anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü
yönetim kurulu kararı ile öğrenci lisansüstü programa intibak ettirilir. İntibak dönem ders öğ-
renim çıktısı ve kredi esası üzerinden yapılır. Muafiyet verilen derslerin kredi toplamına bakı-
larak dönem ataması yapılır.

İlişik kesilmesi
MADDE 29 – (1) Öğrencinin, aşağıdaki hallerde programla ilişiği kesilir:
a) Tüm derslerini, tez ve proje gibi çalışmalarını bu Yönetmelikte belirtilen haklar ve

azami süreler sonunda başarılı olarak tamamlamamış olmak,
b) Doktora yeterlik ve doktora tez önerisi gibi sınavlardan, bu Yönetmelikte tanınan sı-

nav hakları sonunda başarısız olmak,
c) Kendi isteği ile kaydını sildirmek,
ç) Yatay geçiş yoluyla ayrılmak,
d) Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.
Diploma ve mezuniyet belgesi
MADDE 30 – (1) Mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenci, enstitü yönetim kurulu

kararı ile mezun edilir.
(2) Diploma ve mezuniyet belgesine ilişkin esaslar,  Senato kararlarına göre belirlenir.
İzin ve mazeretler 
MADDE 31 – (1)  Sınav izni, öğrencinin tablo 1’de gösterilen mazeretlerle Üniversite

tarafından ilan edilen akademik takvimde belirlenen gündeki sınava giremeyecek olması nedeni
ile kendisine verilen yeniden sınava girme hakkıdır. Öğrenci; 

a) Mazeretli sayıldığı sürede herhangi bir sınava giremez. Girdiği sınavlar geçersiz sa-
yılır. 

b) Bir sınava katıldıktan sonra belirttiği mazeret girmiş olduğu sınav için kabul edilmez. 
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(2) Ders izni, öğrencinin tablo 2’de gösterilen mazeretler nedeni ile Üniversite tarafın-
dan ilan edilen akademik takvimde belirlenen süre içinde derse katılamayacak olması nedeniyle
verilen izindir.

(3) Dönem izni, öğrencinin tablo 3’te gösterilen mazeretlerle Üniversite tarafından ilan
edilen akademik takvimde belirlenen dönemde eğitimine devam edememesi nedeni ile verilen
ve eğitim süresinden sayılmayan izin dönem veya dönemleridir. İzinli olunan süreler eğitim
süresinden sayılmaz. Bu sürelere ilişkin dönem ücreti alınmaz; alınmış ücret iade edilmez, bir
sonraki döneme mahsup edilir.
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(4) Öğrencinin ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeretli sayılacağı süre en fazla iki dö-

nemdir. 

(5) İzin dilekçesi, gerekli belgelerle beraber ilgili enstitü müdürlüğüne verilir; müracaat

enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(6) Öğretime YÖK kararı ile ara verilmesi durumunda söz konusu dönem boyunca öğ-

renci hakkında durumuna uyan izin işlemi yapılır. 

(7) Sağlık raporları derse devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat, öğrenci işleri birimi tarafından öğrencinin Üni-

versiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli-taahhütlü ya da imza karşılığı elden yapılmak

suretiyle tamamlanmış sayılır. Öğrencinin Üniversite tarafından kendisine verilen elektronik

posta adresine yapılan bildirimler de tebligat hükmünde sayılır.

(2) Adres değişikliğini öğrenci işleri birimine bildirmeyen, yanlış veya eksik adres bil-

diren öğrencinin mevcut adresine yapılan tebligat, kendisine yapılmış sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Lisansüstü Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, Mütevelli Heyeti, Senato ve ilgili ens-

titü kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34 – (1) 8/6/2014 tarihli ve 29024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 güz döneminden önce kayıtlı olmuş olan öğren-

cilerin süreleri, burslar ve ödemeler bakımından eski yükümlükleri korunmak üzere, bu Yö-

netmeliğe uygun olarak düzenlenir. 

(2) Tüm lisansüstü programlara ilişkin öğretim planları, 2016-2017 güz yarıyılından

geçerli olmak üzere, bu Yönetmeliğe uygun olarak güncellenir. 2016-2017 güz döneminden

önce kayıt olan öğrenciler, güncellenen öğretim planlarına, Senato kararı ile belirlenecek esaslar

uyarınca intibak ettirilirler. 

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2012/410 
KARAR NO : 2016/320 
Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen 

ödenmeksizin ülkeye sokmak suçundan sanık Balıkesir İli Bigadiç İlçesi Orta mah/köy nüfusuna 
kayıtlı Mehmet ve Kamile oğlu, 02/06/1975 doğumlu, HALİL BAŞKURT hakkında yapılan 
yargılama sonunda; Her ne kadar sanık HALİL BAŞKURT hakkında kaçakçılık suçundan 5607 
sayılı Kanunun 3/2 maddesi uyarınca kamu davası açılmış ise de; yüklenen suçun sanık tarafından 
işlendiği sabit olmadığından sanığın CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE, Adli 
emanetin (Lalapaşa CBS'nın) 2011/1 Esas sırasında kayıtlı JX64576002 NOLU TIR KARNESİ 
DİP KOÇANLI OLARAK, ASILLARI VE EKLERİ'nin dosyada delil olarak saklanmasına, karar 
kesinleştiğinde suretleri dosyaya alınarak sahiplerine iadesine dair verilen hüküm tebligat ve 
yazışmalara rağmen HALİL BAŞKURT'a tebliğ edilememiştir. 

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

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek 

üzere başka bir yerdeki Asliye Ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 
yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Yargıtay'da temyiz yasa yoluna 
başvurabileceğine, 

4 - İlan masrafının Kamu üzerinde bırakılmasına, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan 
tahtasında 1 ay süre ile ilanına karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 8306 
————— 

ESAS NO : 2012/735 
KARAR NO : 2016/268 
Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim 

hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak suçundan sanık Kırşehir İli Merkez İlçesi 
Sıdıklı Kumarkaç mah/köy nüfusuna kayıtlı Ali ve Zilfi oğlu, 08/06/1971 doğumlu, ERHAN 
KAMALI hakkında yapılan yargılama sonunda; sanık hakkında suç eşyasının satın alınması veya 
kabul edilmesi suçundan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 165/1 maddesi uyarınca Kamu davası 
açılmış ise de; yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığından sanığın CMK nun 
223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE, sanık hakkında kaçakçılık suçundan 5607 sayılı yasanın 
3/3 maddesi uyarınca Kamu davası açılmış ise de; yüklenen eylemin Kanunlarda suç olarak 
tanımlanmaması nedeniyle sanığın CMK. nun 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE, karar 
kesinleştiğinde sanığa atılı eylemle ilgili olarak gümrük mevzuatı uyarınca işlem yapılması için 
karar kesinleştiğinde Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne ihbarda bulunulmasına, 
yargılama giderinin Kamu üzerinde bırakılmasına dair verilen hüküm tebligat ve yazışmalara 
rağmen ERHAN KAMALI 'ya tebliğ edilememiştir. 

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

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek 

üzere başka bir yerdeki Asliye Ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 
yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Yargıtay'da temyiz yasa yoluna 
başvurabileceğine, 

4 - İlan masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 ay 
süre ile ilanına karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 8305 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KOKTEYL SALONLARI VE AÇIK TERAS SERVİS İŞİ 3 YILLIĞINA  
İHALE YOLUYLA KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kadıköy Belediye Başkanlığından: 
Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Zübeyde Hanım Kokteyl Salonları ve Açık Teras 

Servis İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü 3 yıllığına 
18.10.2016 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde ihale yoluyla kiraya verilecektir. 

İhaleye katılacak şahıs ya da şirketler, son başvuru tarihi, ihale günü olan 18.10.2016 
tarihinden bir gün öncesi 17.10.2016 günü mesai saati sonuna kadar Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını, ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne 
teslim etmek zorundadır. 

 

İŞİN TÜRÜ 
AYLIK MUH. 

BED. 
GEÇİCİ 
TEM. ŞART. BED. SAAT 

Evlendirme Dairesi Zübeyde 
Hanım Kokteyl Salonları ve 
Açık Teras Servis İşi 

70.000,00 TL.  
+ KDV 

75.600,00 TL. 1.000,00 TL. 14:00 

 
İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER: 
a) Kanuni İkametgah, (Onaylı) 
b) Nüfus Sureti, (Onaylı) 
c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin 

bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi 
bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan 
tarihinden sonra alınmış belge, 

d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat 
mektubu, 

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu, 
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı 

bulunması, 
g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, 
(Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca 

tasdik edilmiş bulunacaktır.) 
h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi 

ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi 
ı) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (kokteyl 

salonu, catering, organizasyon vb.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı 
ruhsat örneği. 8685/1-1 



6 Ekim 2016 – Sayı : 29849 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SUNUCU SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ihtiyacı 

muhtelif cins ve miktar sunucu sisteminin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine; 

yazılımlarının ise kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, marka/modeli, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8707/1-1 
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548 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü İhtiyacı 

548 Adet Dizüstü Bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile istenilen 

HP, DELL ve LENOVO markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15.00’da evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8708/1-1 



6 Ekim 2016 – Sayı : 29849 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

KURUMUMUZ KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİNDE ÜRETİLEN 0-18 MM 
KÖMÜRÜN ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI STOK SAHASINA NAKLEDİLMESİ 

İŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE 
USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 - 372.259 47 78/Fax: 0 372 - 253 12 73/251 19 00 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 
 

S.No 2 - İhale konusu işin adı Birimi Miktarı 

1 
TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesinde üretilen   
0-18 mm kömürün Çatalağzı-B Termik Santralı stok 
sahasına nakledilmesi işi 

TL/Ton 33.000 ton. 

 
İşin Başlama ve bitiş tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip derhal 

başlayacak olup taşınması istenen tonaj bitinceye kadar 
devam edecektir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 24.10.2016 - Pazartesi saat 15:00 
c) Dosya no : 1613822 
d) İhale kayıt no : 2016/387475 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

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

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

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 
ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
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h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, isteklinin ortak girişim olması halinde 
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

5 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari 
şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
7 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 
8 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
9 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
10 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler en geç 24.10.2016-Pazartesi Günü-saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 
sorumlu değildir. 

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

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

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

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

maddeler uygulanır. 
16.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

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

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

 8649/1-1 
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MUHTELİF DALGIÇ VE SANTRİFÜJ POMPALAR SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Muhtelif dalgıç ve santrifüj pompaları 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası : 2016/388106 
Dosya no : 1624501 
1 - İdarenin : 
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 - ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks: 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi: 
2 - İhale Konusu Malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif dalgıç ve santrifüj pompaları 4 kalem 
b) Teslim yeri  : TTK Muayene ve Tesellüm Şube Müdürlüğü ambarıdır. 

ZONGULDAK 
c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip, santrifüj pompalar 90 takvim 

günü, dalgıç pompalar 75 takvim günüdür. 
3 - İhalenin :  
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 27.10.2016 Perşembe günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2. .2.1- Pompalara ait performans eğrileri. 
55.2.2- Tip-2 dalgıç pompa için Atex belgesi, diğer pompalar için TSE Uygunluk belgesi  
55.2.3- Teknik şartname eki soru formu cevapları. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden (yerli malı belgesi ile 

belgeleyen) yerli istekliye ihalenin her bir kaleminde %15 (on beş) oranında fiyat avantajı 
uygulanarak en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 27.10.2016 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

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

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

İlan olunur. 8650/1-1 
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32 KALEM ELEKTRİK KABLO MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 32 Kalem Elektrik Kablo Malzemeleri, %20 artar - azalır 

toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale 
usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 90,00 - TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.10.2016 günü saat 15:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 15:00’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında 

kısmi teklif verebilirler. 
9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8480/1-1 

————— 
45 KALEM ELEKTRİK SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 45 Kalem Elektrik Sarf Malzemeleri, %20 artar - azalır 
toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale 
usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 80,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.10.2016 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında 

kısmi teklif verebilirler. 
9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8484/1-1 
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40 KALEM ELEKTRİK DEMİRBAŞ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 40 Kalem Elektrik Demirbaş Malzemeleri, %20 artar - 

azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık 
ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 100,00 - TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.10.2016 günü saat 14:30’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında 

kısmi teklif verebilirler. 
9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8485/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Marmaris Belediye Başkanlığından: 
Marmaris Belediye Meclisinin 06/09/2016 tarih ve 95 nolu kararına dayanılarak aşağıda 

belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre satılacaktır. 
İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: 
Mülkiyeti Marmaris Belediyesine ait tapunun Sarıana Mahallesi pafta 17, ada 131, parsel 

18 noda kayıtlı 1.220,61 m2 yüzölçümlü taşınmazın (taşınmaz üzerinde 744, 74 m2 alanlı imar 
planına uygun yapı ruhsatlı işyeri mevcuttur.) satışı 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: 
İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No: 2 adresinde ek 

hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasında ve 
belediyemiz www.marmaris.bel.tr internet adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 
teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No: 2 
adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale 
odasından 1.000,00 ¨ (BirmilyonTürkLirası) karşılığında alacaklardır. 
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İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Çıldır Mahallesi Atatürk Cd. No: 38 / 
MARMARİS adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 6 Nolu Odaya, 
Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No: 2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris 
Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü satın alma birimine veya belediyemize ait aşağıda 
belirtilen banka iban numaralarına ihale doküman ücreti yatırabilecektir. 

- Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06 
- Marmaris Ziraat Bankası Şubesi TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01 
- Marmaris Vakıfbank Bankası Şubesi TR66-0001-5001-5800-7264-6029-73 
İHALENİN YAPILACAĞI ADRES: 
Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No: 2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris 

Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Odasında Belediye Encümeni huzurunda 
yapılacaktır. 

İHALE TARİH VE SAATİ: 
İhale, 19.10.2016 günü saat 14:00’da yapılacaktır. 
İHALE USULÜ: 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi gereği: Kapalı Zarf Usulü 
 
SATILACAK TAŞINMAZIN TAHMİNİ BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 

SIRA 
NO PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSESİ 

TAHMİNİ 
BEDEL ¨  

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
BEDELİ ¨ 

1 17 131 18 1.220,61 M2 TAM 5.000.000,00 150.000,00 
 
İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER: 
A - Gerçek Kişiler 
1 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
2 - Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, 
3 - Başkası adına ihaleye katılacak olanlar, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza 

beyannamesi, 
4 - İkametgah Senedi, 
5 - Tebligat için adres beyanı, 
6 - Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, 
B) Tüzel Kişiler 
1 - Noter tasdikli imza sirküleri, 
2 - Tüzel Kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi, 
3 - Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı 

vekaletname, vekile ait imza beyannamesi, 
4 - Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, 
5 - Tebligat için adres beyanı, 
TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: 
Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No: 2 MARMARİS 

adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale 
Odasında Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına 19.10.2016 tarih saat 14.00’a kadar teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese posta yolu ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan 
isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul 
edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra teklif zarfı teslim alınmayacaktır. 

 8666/1-1 
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BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI 
Milli Savunma Bakanlığından: 
1. "MERSİN DENİZ TERMİNALİ İLE MERSİN TANK ÇİFTLİĞİ ARASINDAKİ 10” LİK 

AKARYAKIT BORU HATTININ RESTORASYONU" YAPIM İŞİ, 
2. "İZMİT ARİFİYE AKARYAKIT BORU HATTI HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI 

(AKILLI PIG) VE B TİPİ MASRAF TAHMİNİ HAZIRLANMASI MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK 
HİZMETLERİ " İŞİ, 

YUKARIDA ADI GEÇEN 2 FARKLI İŞ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) 
MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI 
KARARNAME ESASLARI İLE MSY.:202-5 (D) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI 
HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; 
İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN, HER BİR İŞİN ÖN DUYURUSU İÇİN AYRI AYRI 
HAZIRLANMIŞ DİLEKÇE VE VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE BAŞVURARAK AŞAĞIDA 
YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ 
HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 31 EKİM 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR 
AŞAĞIDAKİ ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ 
OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE 
ALINMAYACAKTIR. 

ADRES: 
MSB LOJİSTİK GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 
(İNŞ.-EML.) NATO GÜV. YAT. D.BŞK.LIĞI 
İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA 
 8698/1-1 

—— • —— 
BACA GAZI, BACA TOZU EMİSYON ÖLÇÜM VE  

ANALİZLERİ YAPTIRILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız 75 adet bacanın gaz ve baca tozu emisyon ölçüm ve analizlerinin (39 adet 

bacanın baca gazı ve baca tozu ve 36 adet bacanın ise baca tozu) yapılması, teklif alma yoluyla 
yaptırılacaktır. 

2 - Yaptırılacak iş ile ilgili bilgi fabrikamız Personel ve İdari İşler Müdürlüğü’nden 
alınabilir. 

3 - Teklifler en geç 13.10.2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 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 8752/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İzmir İli, Torbalı İlçesi, 531 ada, 6 parsel üzerindeki 565474 YİBF nolu yapının 

denetimini üstlenen Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine 
Mühendisi Mehmet Hüdai KINDIROĞLU (Denetçi No: 7244, Oda Sicil No: 11457) tarafından, 
Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 01.07.2016 tarihli ve 
E.2014/1481-K.2016/2826 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 
Mehmet Hüdai KINDIROĞLU hakkında, 20.03.2014 tarihli ve 28947 sayılı Resmi Gazete ilanı 
tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 03.10.2016 tarihli ve 22800 sayılı Makam Olur’u ile 
iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8703/1-1 
————— 

Techno Test Beton Çelik Analiz Lab. Ltd. Şti.’nin Termal Yolu No: 66 Termal/YALOVA 
adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun 
(YDK) 26.08.2003 tarih ve 32 sayılı kararı ile verilen 62 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali 
ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, 
Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 05.09.2016 tarih ve 520/6 no’lu teklif kararıyla 
Bakanlık Makamından alınan 30.09.2016 tarih ve 22759 sayılı Makam Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8704/1/1-1 
————— 

Aks İnş. Lab. Proje Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.(Mardin Şb.)’nin Yalım Mah. 13 Mart Cad. 
Yersel Apt. No: 57/B1 MARDİN adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, 
Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 08.11.2010 tarih ve 337 sayılı kararı ile 
verilen 218 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın 
talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 
05.09.2016 tarih ve 520/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 30.09.2016 tarih ve 
22759 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8704/2/1-1 
————— 

02.09.2016 tarihli ve 20795 sayılı Makam Oluru, 11.09.2016 tarihli ve 29828 sayılı Resmi 
Gazete’de yer alan Şilya Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “798317 YİBF 
nolu” ifadesinin çıkarılarak “798217 YİBF nolu” ifadesinin eklenmesi 23.09.2016 tarihli ve 
22060 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8705/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
5050 ada 4 parsel, 6243 ada 2 parsel, 1768 ada 82, 83, 84, 85, 86 parseller, 6250 ada 1 ve 

2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8695/1-1 
————— 

Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 44173 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nolu 
parseller ve yoldan yeşilden ihdas parseli, Belediye Encümenimizin 18.05.2016 gün ve 535/1155 
sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.09.2016 gün ve 2049/4546 sayılı 
kararı onaylanan 84193/14 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 8694/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
BAYRAMPAŞA İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

İl/İlçe İSTANBUL / BAYRAMPAŞA 

Adresi 
İSMET PAŞA MAH. TUNA 
CAD. NO:3 BAYRAMPAŞA / 
İSTANBUL 

Tel-Faks 
0 (212) 565 95 60   
0 (212) 565 99 11 

Posta 
Kodu 

34030 E-Mail bayrampasa34@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı MELTEM ERTAN  

Adresi 
ORTAKÖY MAH. GÜLTEN 
SOKAĞI NO:26/2 

 

T.C. Kimlik No. 32263668208  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

YOK  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

YOK  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

YOK  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 8761/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/254040 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ORDU İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe ORDU / İKİZCE 

Adresi 
SARAY MAH. ULU KONAK 
CAD. NO:5 ALTINORDU 
ORDU 

Tel-Faks 0 (452) 223 16 29 0 (452) 225 01 44 

Posta 
Kodu 

52320 E-Mail ordu.meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı HASAN CÜNİ  

Adresi 
DEVECİK MAH. KOÇ 
ÇUKURU KÜME EVLERİ 
NO:5/1 İKİZCE / ORDU 

 

T.C. Kimlik No. 66919044672  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

ÜNYE ŞOFÖRLER VE 
OTOMOBİLCİLER ESNAF 
ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

52-42811  

6. 
Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 8716/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 8715/1-1 
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 
 VAN 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/152225 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı /Yükseköğretim Kurumu Başkanlığından 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Rektörlüğü Döner Sermaye 
İşletme Müdürlüğü VAN 

İl/İlçe VAN 

Adresi 
Erciş Yolu Üzeri Mimarlık ve 
Müh. Fakültesi Dekanlık Binası 
Kampüs-65100  VAN 

Tel-Faks 0 432 216 83 46 – 0 432 216 83 41 

Posta Kodu 65100 E-Mail 
e-posta: webmaster yyu.edu.tr. 
web: http// yyu.edu.tr 

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

Adı/Unvanı Serhat İnşaat – Sabahattin ERTAŞ   

Adresi 
Seyit Fehim Arvasi Mah. Hacı 
Bekir Cad. No: 23/4 VAN 

 

T.C. Kimlik No. 13901972956  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Van Sanayi ve Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8759/1-1 
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016 / 309238 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

T.C. GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI / 
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3. İhaleyi Yapan İdarenin TMO POLATLI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Adı 
TMO POLATLI ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe POLATLI / ANKARA 

Adresi 
Şehitlik Mah. Fevzi Çakmak Cad. 
No: 33   Polatlı/ANKARA 

Tel-Faks 0 312 623 37 83 - 0 312 623 10 68 

Posta Kodu 06900 E-Mail polatli.teknik@tmo.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Simosan Silo İmalat Montaj ve Onarım 
San. Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Hürriyet Mah. Hasan Şarlayan Sok. 
No:53   Şirinyer / İZMİR 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

770 0380547  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

1 177439  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8699/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU 

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam 
edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, 2016 yılında yapılan 
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan 
veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya 
buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı dil puanının yüzde 30 (otuz) unun 
toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) 
olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen 
sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu sayısının 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca 
gerçekleştirilecek sözlü ve/veya uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 
(sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

I - BAŞVURU ŞARTLARI 
A - GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

3. 2. Madde de belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için 
başvurabileceklerdir), 

4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip 
bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 
kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
dikkate alınır), 

5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

6. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak. 

B - ÖZEL ŞARTLAR 
1. VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 4 Katına kadar) 
a) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az beş 

(5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 
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b) OCP sertifikasına sahip olmak, 
c) Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri tabanı 

yönetmiş olmak, 
ç) Oracle FRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 
d) Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak, 
e) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, RMAN felaket 

yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak, 
f) Linux düzeyinde Oracle lmport ve Export, Data Pump lmport/Export ve RMAN 

scriptleri yazmış ve Linux Crontab'a eklemiş olmak, 
g) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, Oracle veri güvenliği konularında 

politikalar oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi olmak, 
ğ) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve 

araçlarına hâkim olmak, 
h) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak, 
ı) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve 

kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek, 
i) Web servisleri, SOAP, RESTFUL, WCF gibi teknolojilerde bilgi sahibi olmak. 
2. KIDEMLİ CBS YAZILIM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme 

Ücret Tavanının 3 Katına kadar) 
a) .NET C# ve ASP.NET Web Forms konusunda en az beş (5) yıl deneyim sahibi olmak 

ve bunu belgeleyebilmek, 
b) CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML, Jquery, Leaflet, Ajax gibi Web 

teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak, 
c) OGC Web servisleri, RESTFUL, WCF gibi teknolojilere hâkim olmak, 
ç) Uygulama sunucuları yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak, 
d) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede PL/SQL bilgisine sahip 

olmak, 
e) Oracle Spatial ve PostgreSQL/PostGIS veritabanı sistemlerini kullanarak coğrafi veri 

tabanı tasarımı ve optimizasyonu konularında deneyimli olmak, 
f) ARCGIS, GEOSERVER kullanarak uygulama geliştirmiş olmak. 
g) GML ve GeoJSON konularında deneyimli olmak, 
ğ) OGC Standartlarında bilgi sahibi olmak, 
h) Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarında bilgi sahibi olmak, 
ı) Dağıtık coğrafi veri tabanlarından veri alma, dönüştürme ve yükleme (ETL) 

konularında deneyimi olmak, 
i) Tercihen, ASP.NET MVC ile proje geliştirmiş olmak. 
3. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme 

Ücret Tavanının 2 Katına kadar) 
a) .NET, C#, ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms konusunda en az üç (3) yıl 

deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek, 
b) .NET Framework 4.5 ve üstü versiyonlarda deneyim sahibi olmak, 
c) CSS, XML, Javascript, HTML5, XHTML, Jquery, Ajax gibi Web teknolojilerine 

hâkim ve deneyimli olmak, 
d) Entity Framework, Linq konusunda tecrübeli ve en az iki projede kullanmış olmak ve 

bunu belgeleyebilmek, 
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e) Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi 
olmak, 

f) Web servisleri, RESTFUL, WCF gibi teknolojilere hâkim olmak. 
g) Uygulama sunucuları yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak, 
h) PL/SQL (Oracle) ve Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak, 
i) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak, 
j) Tasarım desenlerine (design patterns) hâkim olmak, çok katmanlı mimariyi kullanarak 

yazılım geliştirmiş olmak, 
k) TFS, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak, 
l) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak, 
m) Tercihen; Angular JS, Telerik Kendo UI, React JS, Bootstrap gibi kütüphaneler 

kullanmış olmak. 
n) Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak; 
• Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) 
• Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) 
• Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) 
• Microsoft Certified Applications Developer (MCAD) 
4. MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar) 
a) Hizmet süresinin en az 2 yılında mobil yazılım geliştirme konusunda çalışmış olmak, 
b) Yazılım geliştirme ortamları, süreçleri ve metodolojileri ile ilgili bilgi sahibi, 
c) XCode ve Eclipse konusunda en az 2-3 yıl tecrübesi olan 
d) Java, Web tabanlı ve Swift yazılım geliştirmede (JEE, Servlet, JSF, JSP, 

HTML,HTML5, JavaScript, Ajax, XML, Web Servisler, vb..) tecrübeli, 
e) Mobil uygulama geliştirme projelerinin hem backend hem client tarafında görev 

alabilecek bilgiye sahip olmak, 
f) Konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk 

yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak, 
g) Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda ve servis yönelimli mimari (SOA) 

konusunda bilgi sahibi olmak, 
h) Web Servislerini (WCF, REST, XML) kullanabiliyor olmak, 
i) IOS ve Android ortamlarında Native uygulama geliştirebiliyor olmak, AppStrore ve 

GooglePlay üzerinde yayınlanmış uygulaması bulunuyor olmak, 
j) WindowsPhone platformunda native uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi 

olmak, 
k) Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Mobile Design Patterns hakkında bilgi sahibi olmak. 
5. AĞ VE SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katına kadar) 
a) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ ve sistem uzmanı olarak en az üç 

(3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 
b) Veri Merkezi tasarımı, kurulumu, yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, 
c) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi 

güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde 
çalışmış olmak, 

d) Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe 
sahibi olmak, 



6 Ekim 2016 – Sayı : 29849 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

e) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

f) Sanallaştırma teknolojileri konusuna hâkim olmak, HyperV ve VMWare ürünlerinde 
tecrübeli olmak, 

g) Microsoft Failover Cluster Servisi konusunda deneyimli olmak, 
h) Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, Group 

Policy Management, DNS, DHCP, File Server, MS System Center Ailesi, Certification Autorithy 
konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, 

i) Skype For Business konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
j) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 

Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1X ağ 
teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

k) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewalls 
donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak, 

l) Wireless ve Load Balancer teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, 
kurulum ve işletim yapmış olmak 

m) Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme 
tecrübelerine sahip olmak. 

n) Tercihen sistem yönetimine ilişkin olarak aşağıdaki sertifikalara sahip olmak, 
• Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server 2008 

ve üzeri 
• Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server 

2008 R2 ve üzeri 
• Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server® 2008 ve üzeri 
• Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server 2010, 

Configuration ve üzeri 
o) Tercihen ağ yönetimine ilişkin olarak aşağıdaki sertifikalara en az birine sahip olmak, 
• Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) 
• Cisco Certified Network Professional (CCNP) 
• Cisco Certified Network Professional - Data Center (CCNP Data Center) 
6. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katına kadar) 
a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, 

merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı Bilgi İşlem 
Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda ağ uzmanı veya ağ 
yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak, 

b) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 
Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun en az 100 kullanıcılı IEEE 802.1x 
uygulamasını yapmış ve/veya projede aktif olarak yer almış olmak, 

c) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, ağ erişim kontrol 
sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

d) SSL, VPN, PKI, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik donanım ve 
yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak, 
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e) Firewall, IPS, WAF, Antivirüs, URL filtering gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi 
sahibi olmak. 

f) Olay ve ihlal yönetimi süreçlerinde rol almaya yatkın olmak, 
g) Veri Merkezi alt yapısı tasarımı, kurulumu, yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak 

tercih sebebidir. 
h) CCNP ve/veya CCIE sertifikasına sahip olmak, 
i) CCNP Data Center sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir. 
j) CCSP, CCSA, CCSE sertifikalarından birine sahip olmak tercih nedenidir. 
Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile nitelikler aranır.  
II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ 
A - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ 
Başvurular; 10.10.2016 - 31.10.2016 tarihleri arasında www.ormansu.gov.tr adresinde 

bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Başvuru Formu"nun doldurulmasından sonra fotoğraf 
yapıştırmak ve imzalamak suretiyle aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 31.10.2016 tarihi saat 
18:00’e kadar (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Beştepe Mahallesi 
Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 Yenimahalle/ANKARA) adresine şahsen teslim etmeleri veya 
son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla yapılabilecektir. Postada meydana 
gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların 
başvuruları kabul edilmeyecektir. 

B - İSTENİLEN BELGELER 
1. Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe 

sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. 
2. Orman ve Su İşleri Bakanlığı internet sayfasından (www.ormansu.gov.tr) alınacak İş 

Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı), 
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 1 (bir) adet fotoğraf, 
4. Fotoğraflı özgeçmiş, 
5. Yüksek Öğrenim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini 

yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, 
6. KPSS sonuç belgesi, 
7. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS, KPDS veya Yükseköğretim 

Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi) 
8. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (en az 2 dönem 

programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.) 
9. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, 

(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.) 
10. Çalışma sürelerini gösteren belgeler,  
a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,  
b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet döküm 

belgesi, 
11. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge 
C - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI Başvuruların 

incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli KPSS P3 puanının 
yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 
(yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı 
belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak 
yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her 
birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon 



6 Ekim 2016 – Sayı : 29849 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı 
sınava kabul edilecektir. 

Başvuru sahipleri birden fazla pozisyona başvuruda bulunamaz. 
Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları 

geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. 
Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri 
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

D - BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI Sınava katılacakların listesi 
Kurumun internet sitesinde (www.ormansu.gov.tr) 09.11.2016 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca 
yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

E - SINAV 
1. Sınav Şekli  
Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden 

en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Sınav sonuçlarına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli 
giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre 
sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, asil aday sayısı kadar da yedek aday 
belirlenecektir. 

2. Sınav Yeri ve Tarihi 
Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ve adayların sınava giriş tarih ve saatleri 

Kurumun internet sitesinden 09.11.2016 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya 
tebligat yapılmayacaktır. Sınav 14.11.2016 ile 23.11.2016 tarihleri arasında Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:71 
Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacaktır. 

3. Sınav Konuları 
Sınavda, adayın başvurduğu pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel 

şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır. Ayrıca ifade ve temsil kabiliyeti, 
muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir. 

F - SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA 
1. Kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet 

sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü 
içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 
10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe 
başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır. 

2. Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde 
Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir 
mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe 
başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

3. Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 
adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

G - SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET 
1. Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. 
2. Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (01.01.2016-30.06.2016 
tarihleri arası belirlenen brüt ücret 4.550,74 TL)'nin belirlenen katları ile çarpımı sonucu 
bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme 
yapmaya yetkilidir. 8711/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9250 Antalya İli, Finike İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel

Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2016/9251 Bazı Alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak

Tespiti ile Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

2016/9255 İzmir İli, Konak İlçesinde Yapımı Planlanan Stadyumun İnşası
Amacıyla Bazı Taşınmazların Spor Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9260 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci
Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002
Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 04/10/2016 Tarihli ve

2016/430 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
— Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak

Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


