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       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

SAYIŞTAYDA BOŞ BULUNAN BEŞ ÜYELİK İÇİN YAPILAN

SEÇİME DAİR KARAR

           Karar No. 1034                                                         Karar Tarihi: 16.04.2013

03.12.2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 15, 16 ve geçici 3’üncü maddeleri

hükümlerine göre, Sayıştayda boş bulunan beş üyelik için, Genel Kurulun 16.04.2013 tarihli 92’nci

Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar Sayıştay üyeliklerine

seçilmişlerdir.

SAYIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLER

Adı ve Soyadı                                             Kontenjan Gurubu

Ömer BURHANLI                                                 Sayıştay Meslek Mensupları

Mustafa MİS                                                          Sayıştay Meslek Mensupları

Ahmet OKUR                                                        Sayıştay Meslek Mensupları

Orhan YAŞA                                                          Sayıştay Meslek Mensupları

Özcan Rıza YILDIZ                                               Sayıştay Meslek Mensupları

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

24 Nisan 2013
ÇARŞAMBA

Sayı : 28627
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2013/4557

           İstanbul İli, Güngören İlçesi, Tozkoparan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli

kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve

Şehircilik Bakanlığının 25/3/2013 tarihli ve 1316 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar

Kurulu’nca 1/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                      F. ÇELİK                                     N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                                  F. ŞAHİN

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

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              T. YILDIZ

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           22 Nisan 2013
       69471265-305-3821

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere; 23 Nisan 2013 tarihinde
Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri
Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 22 Nisan 2013
     68244839-140.03-124-299

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 22/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3821 sayılı yazınız.
            NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere, 23 Nisan 2013 tarihinde
Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri
Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           22 Nisan 2013
       69471265-305-3822

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları 2. Toplantısı”na katılmak üzere;
24 Nisan 2013 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İçişleri
Bakanı Muammer GÜLER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 22 Nisan 2013
     68244839-140.03-125-300

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 22/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3822 sayılı yazınız.
            “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları 2. Toplantısı”na katılmak üzere,
24 Nisan 2013 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İçişleri
Bakanı Muammer GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

          Başbakan Yardımcılığından:
           Karar Sayısı : 2013/202

           1 – Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine;

            Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim ŞENEL ile Hazine Müsteşarlığı Sigor-

tacılık Genel Müdürü Ahmet GENÇ’in atanmaları, 6015 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca

uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Ali BABACAN

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
          Adalet Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/203

           1 – Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Eğitim Dairesi Başkanı (34418)

Muharrem ÜRGÜP’ün atanması, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Sadullah ERGİN

                Başbakan                                         Adalet Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/204

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Hakkari Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Abdulbaki AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/205

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Ağrı Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Mehmet ÇİTİLʼin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı

maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/206

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Amasya Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Ahmet DUMANʼın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı

maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/207

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına

Mehmet Selim BAĞLIʼnın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B ve 74 üncü

maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Faruk ÇELİK

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/208

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Müsteşar Yardımcısı Serhat AYRIMʼın,

           Bu suretle boşalacak 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardım-

cılığına Çalışma Genel Müdürü Ali Kemal SAYINʼın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince

uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Faruk ÇELİK

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
          Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/209

           1 –  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine;

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehmet Mustafa SATILMIŞʼın

atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi

gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Erdoğan BAYRAKTAR

                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
          Dışişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/210

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığına,

Zeki Levent GÜMRÜKÇÜʼnün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun

2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
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          Dışişleri Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/211

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığına, Didem

Ela GÖRKEM GÖKÇEʼnin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci

maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
          Dışişleri Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/212

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına,

Fatma Ceren Yazgan ETİZʼin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun

2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
          Dışişleri Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/213

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığına, Mustafa

KAPUCUʼnun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri

gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
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          Dışişleri Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/214

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcılığına,

Esen ALTUĞʼun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri

gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
          Dışişleri Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/215

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığına, Nevzat

UYANIKʼın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri

gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
          Dışişleri Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/216

            1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Tercüme Dairesi Başkanlığına, Can İNCESUʼnun

atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun

görülmüştür

           2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
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          Dışişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/217

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığına,

Haldun KOÇʼun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri

gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/220

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Türkiye Elektrik Ticaret

ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, aynı yer Yönetim Kurulu

Üyesi Münib KARAKILIÇʼın atanması,

           233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve 399 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 5 inci maddeleri ile 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Taner YILDIZ

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/221

           1 – Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer

Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan YILDIRIMʼın yeniden atanması,

           233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun

görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Taner YILDIZ

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/222

           1 – Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Doç.Dr.Mahmut

Faruk AKŞİTʼin yeniden atanması,

           233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun

görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Taner YILDIZ

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
          Gençlik ve Spor Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/223

           1 – Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge

Müdürü Münür ÖZKURTʼun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                              Suat KILIÇ

                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——
          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/224

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Et ve Balık Kurumu

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, İsmail KEMALOGLUʼnun atanması, 233

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

5 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/225

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret

Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Ali TEMİZʼin atanması, 657 sayılı Kanunun

68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/226

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret

Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Hakan CEYLANʼın atanması, 657 sayılı Ka-

nunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/227

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret

Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Münir UĞUZʼun atanması, 657 sayılı Kanunun

68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı
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          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/228

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret

Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Muhammet BARANʼın atanması, 657 sayılı

Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/229

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret

Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Şevket Yasin ÖZMENʼin atanması, 657 sayılı

Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/230

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret

Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Oğuzhan ORHANʼın atanması, 657 sayılı Ka-

nunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı
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          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/231

           1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine, Gümrük ve

Ticaret Müfettiş Yardımcısı Haldun AĞANOĞLUʼnun atanması, 657 sayılı Kanunun 36 ncı

maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci

maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/232

           1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine, Gümrük ve

Ticaret Müfettiş Yardımcısı Mehmet DOĞRUʼnun atanması, 657 sayılı Kanunun 36 ncı mad-

desinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci mad-

desi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/233

           1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine, Gümrük ve

Ticaret Müfettiş Yardımcısı Şükrü ÖZKANʼın atanması, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin

(A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi

gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı
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          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/234

           1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine, Gümrük ve

Ticaret Müfettiş Yardımcısı Cafer Tayyar POLATʼın atanması, 657 sayılı Kanunun 36 ncı mad-

desinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci mad-

desi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/235

           1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine, Gümrük ve

Ticaret Müfettiş Yardımcısı Yaşar BALTACIʼnın atanması, 657 sayılı Kanunun 36 ncı mad-

desinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci mad-

desi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
          Kültür ve Turizm Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/236

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Mazhar Yasin TÜYLÜOĞLUʼnun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ömer ÇELİK

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı
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          Maliye Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/238

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 4000 ek göstergeli Sayıştay Savcılığına

Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Hikmet TOSUNʼun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı

maddesi ile 6085 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK

                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
          Maliye Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/239

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 4000 ek göstergeli Sayıştay Savcılığına

Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEKʼin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı

maddesi ile 6085 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK

                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
          Maliye Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/240

           1 – Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mali Suçları Araştırma Kurulu

Başkanı Mürsel Ali KAPLANʼın atanması, 5000 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince uy-

gun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK

                Başbakan                                         Maliye Bakanı
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          Maliye Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/241

           1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında

başarı gösteren İbrahim ÇILGIN, Önder BOLAT, Davut ALTUN, Ayşe Güneş DEMİREL,

Sevda GÜNAYDIN, Soner Dündar DEMİRCAN, Taner COŞAR, Sadık DOĞAN, Asıf ALPAY,

Mustafa KABLAN, Emine AYTEKİN, Ertuğrul YILDIZ, Yasemin CEYLAN, Ömer AYAYDIN,

Ahmet TANRIVERDİ, Süreyya AÇIKGÖZ, Ahmet UZELLİ, Muhammed GÜLCEMAL,

Fersende AKBUDAK, Ertan SANĞU, Burak DEMİRKAN, Özgür UYAR, Fırat KILIÇ, Serkan

DOĞAN, Erdinç GÜN, Buğra YALÇIN, Fatih PAYKAL, Oktay GÜN, Ceyhan GÜNEL, Caner

DURUM, Ahmet KARATAY, Bahar KÖSE, Bayram ALKAN, Gürsoy GÜÇ, İlhan

TAŞPINAR, Mehmet Lütfi ÇEŞME, Fatih TOPÇU, İsmail KOTAN, Necmettin GÜNDÜZ,

Özden ATLI, Murat TERTEMİZHAVA, Yavuz KARATAŞ, Gürcan YAŞAR, Ziyacan ERTAN,

Özlem BUDAK, Yavuzhan ÖZTÜRK, Cengiz ÇAKMAK, Celal KAYA, Caner ŞANLI, Niyazi

Koray GÜRHAYTA, Hakan Kuntay ŞAHİN, Türker ALAN, İlker AYDOĞDU, Ahmet KAYA,

Memet YAŞAR, Serap ŞENTÜRK ÜNAL, Yasin ARSLAN, Altuğ AHMETOĞLU, Ali Rıza

DOĞRUL, Fatih Mehmet ÖZVEREN, Ercan KARAKOÇ, Ümit AKTAŞ, Devrim Emre MUTLU,

Ali Güray ORHAN, And BEREKET, Abdulğani DEMİRCİ, Mustafa Şakir BALABAN, Ertan

EROL, Tolga YILMAZ, Hüseyin GAYGI, Ozan YILDIZ, Muzaffer GÜNERİ, Yusuf KOÇAK,

Yusuf YILDIRIM, Hüseyin AYDOĞDU, Tayfun ÇAKIROĞLU, Selahattin ATABEK, Nazmi

TOKER, Fatih SARI, Ali ŞAHİN, Çağrı İlker ATICI, Tuda BELENLİ CEYLAN, Ozan

SARIYILDIZ, Ahmet ŞAHİN, Fatih KUTLU, Veli Hakan BOSTAN, Murat KAYNAK,

Muhammed İsmail UĞUR, Naile Berna KEYFLİ, Abdullah KÜÇÜK, Bilgehan KARAYİĞİT,

Emre ÖZDEMİR, Ahmet DALDAL, Mustafa DEMİREL, Hakan TAHMAZ, Çağdaş

BOZKURT, Fevziye Tuğba KAŞKA AVŞAR, Raif CEYLAN, Fatma Dila OSMANOĞLU,

Yavuz DOĞAN, Selçuk TANRIKULU, Tuğba YALÇIN, Mehmet SÖZEN, Murat DURSUN,

Çiğdem YILDIZ, Bahadır USTAOĞLU, Hilmi ÇETİNTAŞ, Emrah BİNİCİ, Harun YILMAZ,

Adnan GEDİK, Eray ÖNOL, Hakan GÜNER, Mustafa ATAY, Mustafa ÖZDEMİRCİ, Cihan

BAŞ, Mustafa Okan DEMİR, Şenol EVLİ, Yasemin GÜZEL, Serkan BAYDEMİR, Özgüç

ERKAN, Turgut YAKAR, Enes ÖZKAN, İbrahim UZUN, Murat Çağlar YILDIZ, Kerem

AYDOĞAN, Sevgi TANK, Arif ÖZÇALIK, Haşim KIYGA, Mustafa MERT, Mehmet Şadan

UÇAR, Burak ÖZAY, Hüseyin BAYAR, Hasan ÇİMEN, Berkan BÜYÜKKAYALAR, Serdar

UÇAR, Ali YILDIRIM, Sinan KAYA, Mesut KÜSEN, Serdar KONAR, Rafet DEMİRKIRAN,

Onur KAHRAMAN, Bahadır KAÇAR, Murat ŞİMŞEK, Erol ÇAVUŞOĞLU, Mustafa

KARAMAN, Recep İLYASOĞLU, Hakan ŞAHİN, Muhammed Emin KIR, Halil AKDEMİR,

Ahmet AYDINLI, Erdem NUR, Ahmet AKSU, Emre BOZKURT, Burcu ALTUNDAL, Deniz

NECİ, Cüneyt DAĞLAROĞLU, Emel GÜVEN, Pınar DURUKAN, Mehmet GÜNEY, Erdal

GÜLTEN, Cihan SÜPHANDAĞ, Ali SAKLAN, Ekin EROL, Nalan ATALAY, Emre BEŞTEPE,

Fatih AKTAN, Adem AŞUK, Emin AYACI, Mustafa Kemal ARAN, Hasan ATAY, İbrahim

ŞENOĞLU, Sevcan KAPLAN, Selim BAŞ, Mahmut DALAK, Hamdi ÖZCAN, Sultan
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DURMAZ, Murat ŞAHİN, Mustafa Fatih SÜMER, Serhat ATAK, Latife CENGİZ, Filiz

EKER, Ülkü KATIRCILAR, Neslihan TATLISOY, Erdem KILIÇ, Ömer EROL, Abdullah

Tankut AKPINAR, İnanç ERGÜN, Mustafa SİRKEOĞLU, Özkan MUSLU, Mikail TÜRK,

Abdülkadir YEŞİLMEN, Ömer ÜNLÜ, Ezgi KURT, İbrahim SARI, Şenay ERMİŞ, Adem

TURANLIʼnın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci

fıkrası, 45, 67, 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK

                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
          Maliye Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/242

           1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında

başarı gösteren İsmail Vefa AK, Muhammed Mustafa ÖZDEMİR, Cihan DELİGÖZ, Diyadin

YAKUT, İlyas MERİÇ, Yusuf BOĞUŞ ile İsmail DOLMACIʼnın atanmaları, 657 sayılı Ka-

nunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK

                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
          Millî Eğitim Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/243

           1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Ortaöğretim Genel

Müdürlüğüne Ercan TÜRKʼün atanması, 657 sayılı Kanunʼun 76ʼncı maddesi ile 2451 sayılı

Kanun’un 2ʼnci maddesi gereğince uygun görülmüştür

           2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Nabi AVCI

                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı
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          Millî Eğitim Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/244

           1 –  Açık bulunan lʼinci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Avrupa Birliği ve Dış

İlişkiler Genel Müdürlüğüne Yusuf Ziya YEDİYILDIZʼın atanması, 657 sayılı Kanunʼun 76ʼncı

maddesi ile 2451 sayılı Kanunʼun 2ʼnci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Nabi AVCI

                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
          Millî Savunma Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/257

           1 – Bu Kararnamede ismi yazılı bir Hâkim Subayʼın karşısında gösterilen göreve atan-

ması 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunuʼnun 16ʼncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

7ʼnci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) DİYARBAKIR, Hak.Alb., Yusuf ŞEKER,

ÇORUM OSMANCIK, 1991-P.115, 30.08.2012, 4ʼüncü Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (Dis. Sb.)

ANKARA

—— • ——
          Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/252

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

İbrahim Hakkı DEMİRSOYʼun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 24 Nisan 2013 – Sayı : 28627

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19



          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/253

           1 – Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine

Ali Rıza YÜCEULUʼnun,

           Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliklerine Bedri Olcay ÖZGÜRCE

ve Orhan ÖĞEʼnin yeniden atanmaları,

           233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Binali YILDIRIM

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/254

           1 – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ülker ACARERʼin

yeniden atanması, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Binali YILDIRIM

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/266

           1 – Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr.

Ender Ethem ATAYʼın yeniden atanması, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve

8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

22/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Binali YILDIRIM

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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İDARȊ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

          İçişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/255
           1 – Sivas İli Hafik İlçesi Merkez Bucağı Çukurbelen Köyünün, aynı ilin Merkez İlçe
Merkez Bucağına bağlanması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2ʼnci maddesinin (B) ve (D)
bentlerine göre uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

22/4/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                        Muammer GÜLER
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
          İçişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/256
           1 – Diyarbakır İli Bismil İlçesi Salat Bucağı Akoba, Diktepe ve Kocalar Köylerinin,
Batman İli Merkez İlçe Merkez Bucağına bağlanmaları, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2ʼnci
maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

22/4/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                        Muammer GÜLER
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN

KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirket-

leri ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama,

Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci mad-
delerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Kanun: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman

Şirketleri Kanununu,
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b) Kontrol: Bir tüzel kişinin; sermayesinin, asgari yüzde elli birine sahip olma şartı
aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla
birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara
istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir
suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma
gücünün elde bulundurulmasını,

c) Konut finansmanı: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun
57 nci maddesi uyarınca, konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konut-
ların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı
altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi
kullandırılmasını,

ç) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
d) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
e) Özkaynak: Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, dönem net kârı, geç-

miş yıllar kârı ve Kurulca belirlenecek diğer kalemler toplamından varsa dönem net zararı,
geçmiş yıllar zararı ve Kurulca belirlenecek diğer kalemlerin düşülmesi suretiyle elde edilen
bakiye ile nitelikleri Kurul tarafından belirlenecek sermaye benzeri borçları,

f) Şirket: Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finans-
man şirketlerini,

g) Şube: Şirketin bağımlı bir parçasını oluşturan ve faaliyetlerinin tamamını veya bir
kısmını kendi başına yapan her türlü iş yerini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İzne Tabi İşlemler

Şirket kuruluşu
MADDE 4 – (1) Türkiye'de şirket kurmak üzere Kuruma verilecek başvuru dilekçele-

rine;
a) Şirket kurulmasından beklenen faydayı analiz eden, öngörülen faaliyet konularına

ait iş planlarını, şirketin mali yapısı ile ilgili projeksiyonlarını, ilk üç yıl için bütçe planını ve
yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programının,

b) Kurucular ile tüzel kişi kurucuların sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip
ortaklarının veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2’deki ör-
neklere uygun şekilde düzenleyip noter huzurunda imza edecekleri birer beyannamenin,

c) Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağının,
ç) Kurucular ile tüzel kişi kurucuların sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip

ortaklarının veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin müflis veya konkordato
ilan etmiş olmadıklarına ilişkin noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütnamenin (EK-3,
EK-4),

d) Tüzel kişi kurucular ile tüzel kişi kurucuların sermayesinde yüzde on ve daha fazla
paya sahip ortaklarının veya kontrolü elinde bulunduran tüzel kişilerin uzlaşma yoluyla yeniden
yapılandırma başvurularının tasdik edilmemiş ve haklarında iflasın ertelenmesi kararı veril-
memiş olduğuna ilişkin noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütnamenin (EK-4),

e) Gerçek kişi kurucular ile tüzel kişi kurucuların sermayesinde yüzde on ve daha fazla
paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran gerçek kişilerin arşiv kaydını da içeren son altı ay
içinde alınmış adli sicil belgelerinin,
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f) Tüzel kişi kurucuların kurulacak şirkete ortak olunmasına ilişkin yetkili kurullarından
alınmış karar örneklerinin,

g) Kurucular ile tüzel kişi kurucuların sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip
ortaklarının veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin, 19/10/2005 tarihli ve
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş olan bankalarda
doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığına veya kontrolü
elinde bulundurmadığına dair noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütname (EK-5) ile
bu hususlara ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan temin edecekleri belgelerin,

ğ) Kurucular ile tüzel kişi kurucuların sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip
ortaklarının veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin, tasfiyeye tâbi tutulan
bankerler ile iradî tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finans-
man ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğ-
rudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde
bulundurmadığına ilişkin noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütnamenin (EK-6),

h) Tüzel kişi kurucuların sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip ortakları
veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişiler, pay oranları ve tutarları, faaliyet ko-
nuları, yatırım ve işletme alanları hakkında ayrıntılı açıklamalar ile 1/6/1989 tarihli ve 3568
sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat
almış yeminli mali müşavirlerce onaylanmış son üç yıla ait bilanço ile gelir tablolarının, banka
veya finansal kuruluş niteliğindeki tüzel kişi kurucular için varsa derecelendirme şirketlerinden
biri tarafından hazırlanmış raporun,

ı) Tüzel kişi kurucuların gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar ortaklık
yapılarını gösteren tablolar ile bunların imtiyaz hisselerini gösteren listelerin veya imtiyazlı
hisse bulunmaması halinde buna ilişkin noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütnamenin
(EK-4),

i) Kurucular ile tüzel kişi kurucuların sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip
ortaklarının veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin, muaccel vergi ve prim
borcu bulunmadığına ilişkin noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütnamenin (EK-3,
EK-4),

j) Sermayenin yüzde on ve daha fazlasını taahhüt eden kurucuların, kurucu beyanna-
melerinde belirtilen mevduat ve kredi hesaplarına ilişkin bilgilerin, bu hesapların açılış tarih-
lerini de içerecek şekilde tevsiki amacıyla, her biri aynı tarihi taşıyan ve ilgili bankalarca Ku-
ruma hitaben düzenlenecek belgelerin,

k) Sermayenin yüzde on ve daha fazlasını taahhüt eden gerçek kişi kurucuların mali
durumları hakkında 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış yeminli mali müşavirlerce düzenle-
necek raporun,

l) Sermayenin yüzde on ve daha fazlasını taahhüt eden kurucuların, gerekli kaynağı na-
sıl temin edeceklerine ilişkin yazılı bilginin ve ayrıca bu tutarı kendi ticari, sınai ve sair yasal
faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağladıklarına ilişkin EK-7’de yer alan
örneğe uygun olarak düzenleyip noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütnamenin,

m) Kurumla yürütülecek işlemlerde, varsa kurucuları temsile yetkili kişi veya kişilere
verilmiş vekaletname örneklerinin,

n) Yönetim kurulu üyelerinin EK-8’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş ay-
rıntılı özgeçmişlerinin,
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o) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında oluşturulan
sistemler vasıtasıyla kimlik ve adres bilgilerine elektronik ortamda ulaşılabilenler hariç, yabancı
uyruklu gerçek kişilerin, kimlik belgesi veya pasaportlarının noter onaylı örneklerinin,

eklenmesi gerekir.
(2) Kurucuların yurt dışında kurulu bir banka veya finansal kuruluş olması halinde bi-

rinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde belirtilen belgelere ilaveten:
a) Türkiye’de şirket kurulmasına ilişkin yetkili kurullarından alınmış karar örneklerinin,
b) Son beş yıla ait konsolide bağımsız denetim raporlarının,
c) Kurulmuş olduğu veya faaliyette bulunduğu ülkede faaliyette bulunmasının yasak-

lanmamış olduğuna veya faaliyetlerinde herhangi bir kısıtlama bulunmadığına ilişkin yetkili
kurullarından alınmış belgenin,

ç) Ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanları, organizasyon yapısı, kurulu bulunduğu
ülke dışındaki ve kurulu bulunduğu ülkedeki teşkilat yapısı, uluslararası mali piyasalardaki
faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi ve belgeler ile varsa derecelendirme şirketleri tarafından
hazırlanan ve öngörülen derecelendirmeyi de içeren raporun,

Kuruma gönderilmesi gerekir.
(3) Konut finansmanı faaliyetinde bulunacak finansal kiralama ve finansman şirketle-

rince birinci fıkranın (c) bendi çerçevesinde düzenlenecek ana sözleşme taslağında, konut fi-
nansmanı faaliyetinin iştigal konusu olarak belirtilmesi zorunludur.

(4) Kuruluş başvurularına ilişkin bilgi ve belgelerdeki eksikliklerin, eksikliğe ilişkin
Kurum yazısının tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde giderilmemesi halinde başvuru geçersiz
hale gelir.

Faaliyet izni
MADDE 5 – (1) Kuruluş işlemlerinin mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleş-

tirilmesinden ve Ticaret Siciline tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanmasından, faaliyetlerine
uygun hizmet birimleri ile iç kontrol, muhasebe, bilgi işlem ve raporlama sistemlerinin kurul-
masından, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulmasından ve personelin buna
uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının belirlenmesinden sonra şirket tarafından,
kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul kararı tarihinden itibaren altı ay içinde;

a) Ana sözleşmenin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir nüshası,
b) Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarının Kanunun

13 üncü maddesinde belirtilen şartları taşıdığını tevsik edici belgeler,
ile birlikte Kuruma başvurulur.
(2) Kurumca, faaliyet izni için başvuran şirketin sermayesinin her türlü muvazaadan

ari olarak nakden ödenip ödenmediği ile planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek düzeyde
olup olmadığı, uygun hizmet birimleri ile iç kontrol, muhasebe, bilgi işlem ve raporlama
sistemlerinin kurulup kurulmadığı, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulup
oluşturulmadığı ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumlulukların belir-
lenip belirlenmediği hususları incelenir. Yapılan değerlendirmeyi müteakip durumları uygun
görülenlere Kurulca faaliyet izni verilir. Verilen izinler Resmî Gazete’de yayımlandıkları ta-
rihten itibaren geçerlilik kazanır.

(3) Faaliyet izninin Resmî Gazete’de yayımlanmasından önce Kurumca yapılacak teb-
ligata istinaden, kurucular tarafından Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen asgari sermayenin
yüzde beşi tutarındaki sisteme giriş payının genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Maliye Ba-
kanlığına bağlı muhasebe birimlerine yatırıldığına dair belgenin Kuruma tevdi edilmesi gerek-
lidir.

(4) Faaliyete geçilmesini müteakip iletişim bilgileri ile birlikte faaliyete geçiş tarihinin
Kuruma bildirilmesi zorunludur.
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Şirketin yurt içinde veya yurt dışında şube açması
MADDE 6 – (1) Şube açma izni almak üzere Kuruma başvuracak şirketin, 12 nci mad-

dede yer alan standart orana uyumlu olarak faaliyet göstermesi ve her bir şube için bir milyon
Türk Lirası tutarında ödenmiş sermayeye sahip olması gereklidir.

(2) Kuruma yapılacak başvurulara, şube açılışına ilişkin yönetim kurulu kararının bir
örneğinin eklenmesi zorunludur.

(3) Şirketin yurt dışında şube açma talebine izin verilebilmesi için şubenin bulunduğu
ülke düzenlemeleri ve uygulamalarında, Kurumun denetim ve gözetim faaliyetleri kapsamında
ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri edinmesine ve söz konusu şubede denetim yapmasına ilişkin
herhangi bir engel bulunmaması şarttır.

(4) Yapılacak değerlendirme sonucunda Kurumca uygun görülmesi halinde şirkete şube
açma izni verilir.

(5) İzin tarihinden itibaren üç ay içinde, yurt içi şubenin Ticaret Siciline tescil ve ilan
ettirilmesi ve tescilin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshasının Kuruma gönderil-
mesi zorunludur.

(6) İzin tarihinden itibaren üç ay içinde yurt içi şubenin tescil ve ilan ettirilmemesi ha-
linde, şube açılış izni geçersiz olur. Şirket kapanan şubesini kapanış tarihini izleyen bir ay
içinde Kuruma bildirir.

(7) Şubelerin adres değişikliklerinin bir ay içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.
(8) Şirketin bir ilde bulunan şubesinin başka bir ile taşıması, yeni şube açılması esas-

larına tabidir.
(9) Yurt dışı şubenin faaliyete başlamasını ya da faaliyetinin sona ermesini müteakip

bir ay içinde Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur.
(10) Bankalarla imzalanacak sözleşmeler çerçevesinde, ürün tanıtımı faaliyetlerinin yü-

rütülmesi ile müşterilerle yapılacak bilgi ve belge alışverişleri hariç olmak üzere, şirketin kendi
personeli ve bilgi sistemlerini kullanmak suretiyle bankaların fiziki mekanlarını kullanması
yurt içinde şube açma esaslarına tabidir.

Ana sözleşme değişikliği ve sermaye artırımı
MADDE 7 – (1) Ana sözleşme değişiklik tasarılarının, konu ile ilgili yönetim kurulu

kararının bir örneği ile birlikte Kuruma gönderilmesi zorunludur.
(2) Sermaye artırımlarına ilişkin ana sözleşme değişikliklerinde birinci fıkradaki bel-

gelere ve bir önceki sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin rapora ek olarak, sermaye artırımın
iç kaynaklardan gerçekleştiriliyor olması halinde iç kaynakların sermayeye ilave edilebilirliğine
ilişkin tespit raporunun, iç kaynaklara başvurulmadan gerçekleştirilecek sermaye artırımlarında
ise arttırılacak tutarın her türlü muvazaadan âri olarak nakden ödeneceğine ilişkin beyanın Ku-
ruma gönderilmesi gerekir.

(3) İkinci fıkra uyarınca Kuruma gönderilecek raporların bankalarda bağımsız denetim
yapmaya yetkili kuruluşlarda görevli yeminli mali müşavirler veya serbest muhasebeci mali
müşavirler tarafından onaylanması zorunludur.

(4) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kayıtlı sermaye
sistemine geçmiş şirketler için kayıtlı sermaye tavanı içinde yapılacak sermaye artırımlarında,
ikinci fıkra kapsamında Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur.

(5) Ana sözleşme değişikliğinin yayımlanmasını müteakip değişikliğin yayımlandığı
Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası Kuruma gönderilir.

(6) Sermayenin mevzuata aykırı olarak artırıldığı tespit edilen kısmı özkaynak hesa-
bında dikkate alınmaz.
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Pay edinim ve devirleri
MADDE 8 – (1) Kanunun 11 inci maddesi uyarınca pay edinecek gerçek ve tüzel ki-

şilerce Kuruma yapılacak başvurulara, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan belgelerin
(a) ve (c) bentleri hariç olmak üzere, eklenmesi zorunludur.

(2) Payları devralacakların yurt dışında kurulu bir banka veya finansal kuruluş olması
halinde, Kuruma yapılacak başvurulara, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (ı) bentle-
rinde yer alan belgeler ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgelerin eklenmesi
zorunludur.

(3) Pay defterine kaydedilen hisse devirlerinin izne tabi olmasalar bile bir ay içinde
Kuruma bildirilmesi zorunludur.

Birleşme, bölünme ve tasfiye
MADDE 9 – (1) Birleşme ve bölünme izni için şirketçe Kuruma verilecek başvuru di-

lekçesine;
a) Birleşme veya bölünmeye ilişkin yönetim kurulu kararı,
b) Birleşme veya bölünme sözleşmesi,
c) Şirket özkaynağının tespitine, birleşme ve değiştirme oranlarının hesaplanmasına,

gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarının belirlenmesine ve birleşme veya bölünmeye esas
mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları,

ç) Birleşme veya bölünme sonucu oluşacak ana sözleşme taslağı,
d) Birleşme veya bölünme işleminin gerekçelerini ortaya koyan rapor,
e) Birleşme veya bölünmeden itibaren üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini

mali tablolar ve birleşme veya bölünme sonrası tahmini bilanço,
eklenir.
(2) İznin tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde şirket genel kurulunda karar almak su-

retiyle birleşme ve bölünme işlemlerine geçilmediği takdirde verilen izin geçersiz olur. Yeniden
izin alınmadan bu işlemlere devam olunamaz.

(3) Şirketin birleşme ve bölünmesi genel hükümler uyarınca gerçekleştirilir.
(4) Şirketin faaliyetlerine son vermesi ve tasfiyesi halinde, konuya ilişkin yönetim ku-

rulu kararı ile birlikte Kuruma başvurması gerekir. Bu durumda, şirketin faaliyet izni Kurulca
iptal edilir. Kurulun uygun görüşü alınmak kaydıyla şirketin faaliyetlerine son vermesi ve tas-
fiyesi hâlinde genel hükümler uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurumsal Yönetim

Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin bil-
dirimler

MADDE 10 – (1) Şirket yönetim kurulu üyelerinin, genel müdürlerinin ve genel müdür
yardımcılarının, atanmalarından veya seçilmelerinden sonra bir ay içinde, şirket tarafından Ku-
ruma hitaben düzenlenecek bir yazı ekinde;

a) Mesleki tecrübelerini ve aldıkları eğitimleri içeren EK-8’de yer alan örneğe uygun
olarak düzenlenecek ayrıntılı özgeçmişleri ile 5490 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan sis-
temler vasıtasıyla kimlik ve adres bilgilerine elektronik ortamda ulaşılabilenler hariç, yabancı
uyruklu kişiler için kimlik belgesi veya pasaportlarının noter onaylı örnekleri,

b) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin yazılı beyanları,
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c) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya 5411 sayılı Kanu-
nun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş olan banka-
larda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığına veya kont-
rolü elinde bulundurmadığına dair noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütname (EK-5)
ile bu hususlara ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan temin edecekleri belgeler,

ç) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan fak-
toring, finansal kiralama, finansman ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faa-
liyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip
olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına ilişkin noter huzurunda imza edecekleri
birer taahhütname (EK-6),

d) Arşiv kaydını da içeren son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri,
e) Atanmalarına veya seçilmelerine ilişkin genel kurul ya da yönetim kurulu kararının

bir örneği,
Kuruma gönderilir.
(2) Genel müdür ve genel müdür yardımcıları için birinci fıkradaki belgelere ilave ola-

rak lisans diplomasının noter onaylı bir örneği Kuruma gönderilir.
(3) Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, genel müdürün bulunmadığı

hallerde genel müdür ile aynı nitelikleri haiz olmak kaydıyla yönetim kurulu toplantılarına ge-
nel müdür vekili olarak katılacaklar ve hangi hallerde bu toplantılara katılacakları yönetim ku-
rulunca belirlenir.

(4) Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının herhangi bir
nedenle görevden ayrılmaları halinde bu durum bir ay içinde Kuruma bildirilir.

Sermaye benzeri borçlar
MADDE 11 – (1) Şirketin temin edeceği kredilerin, aşağıdaki nitelikleri taşıdığına iliş-

kin yönetim kurulunun yazılı beyanı ile birlikte yapılacak başvurunun Kurumca uygun görül-
mesi halinde, söz konusu krediler özkaynak hesabında sermaye benzeri borç olarak dikkate
alınır;

a) Başlangıç vadesinin en az beş yıl olması ve vadesinden önce geri ödeme opsiyonu
bulunmaması,

b) Şirketin tasfiyesi halinde, hisse senetlerinden bir önce, diğer tüm borçlardan sonra
ödenmesinin borç verenlerce kabul edilmesi,

c)  Defaten kullanılması,
ç) (b) bendindeki şartın ihlalini doğuracak nitelikte hiçbir türev işlem ve sözleşmeyle

ilişkilendirilmemiş ya da herhangi bir şekil ve surette doğrudan ya da dolaylı olarak teminata
bağlanmamış ve başka kişilere temlik edilemeyeceğinin yazılı olarak belirlenmiş olması,

d) Şirketin standart oranı karşılayacak düzeyde özkaynağa sahip olmaması veya yapı-
lacak geri ödemenin veya itfanın şirketin özkaynağının standart oranı karşılayacak düzeyin al-
tına düşmesine neden olması durumunda, vadesi gelmiş olsa bile faizinin ve anaparasının geri
ödenmemesi koşulunu içermesi,

e) Vadesinden önce ödenmesinin Kurumun onayına bağlı olması,
f) Şirketin bağlı ortaklık ve iştirakleri dışındakilerden temin edilmesi.
(2) Birinci fıkra kapsamında Kuruma yapılacak başvurulara, yukarıdaki şartları açık

bir şekilde içeren kredi sözleşmesinin aslı veya noter onaylı örneğinin, kredi sözleşmesi henüz
imzalanmamış ise aslı veya noter onaylı örneği sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen beş iş
günü içinde ibraz edilmek koşuluyla sözleşme taslağının eklenmesi zorunludur.
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(3) İkinci fıkra uyarınca Kuruma yapılacak başvuruda, kredi sözleşme taslağının veril-
diği hallerde, sözleşme taslağı hükümleriyle, imzalanan sözleşme hükümleri arasında farklılık
bulunması durumunda, söz konusu farklılıkların kullanılan kredinin sermaye benzeri niteliğini
ortadan kaldırmadığına ilişkin yönetim kurulunun yazılı beyanının da Kuruma ibraz edilmesi
gereklidir. Yapılan sözleşme değişikliklerinin Kurum tarafından uygun görülmesi halinde alınan
kredi, sermaye benzeri borç olarak özkaynak hesaplamasına dahil edilir.

(4) Sermaye benzeri borçlara uygulanacak faiz oranlarının kredi sözleşmesinde açık
bir şekilde belirlenmemesi ya da faiz oranının benzer kredilere göre aşırı ölçüde yüksek olması
halinde, kredinin özkaynak hesabına dahil edilmesine Kurumca izin verilmeyebilir.

(5) Kurumca uygun görülen sermaye benzeri borçlar, şirket kayıtlarında ilgili hesaplara
intikal tarihi itibariyle özkaynak hesaplamalarına dahil edilir.

(6) Sermaye benzeri borçların birinci fıkranın (e) bendi uyarınca vadesinden önce geri
ödenmesine Kurumca onay verilmesinde, şirketin standart oranı karşılayacak düzeyde yeterli
özkaynağa sahip olduğunun belirlenmesi veya özkaynakta oluşacak kaybı telafi edebilecek
benzer bir sermaye unsurunun temin edilmesi koşulu aranır.

(7) Özkaynak hesaplamalarına dahil edilen sermaye benzeri borçlardan kalan vadesi
beş yıldan az olanlar, her bir yıl için yüzde yirmi oranında azaltılarak özkaynak hesaplamalarına
dahil edilir. Vadesine bir yıldan az süre kalan sermaye benzeri borçlar özkaynak hesaplamasında
dikkate alınmaz.

(8) Kurumca izin verilmesi halinde, şirketin sermaye artırımlarında kullanılması pay
sahiplerince kesin ve yazılı olarak taahhüt edilen, karşılığında hiçbir şekil ve surette faiz ta-
hakkuku ve ödemesi yapılmayan ve tasfiye halinde, hisse senetlerinden bir önce, diğer tüm
borçlardan sonra ödenmesi kabul edilen, herhangi bir şekil ve surette doğrudan ya da dolaylı
olarak teminata bağlanmamış, hiçbir türev işlem ve sözleşmeyle ilişkilendirilmemiş, şirkete
rehnedilmiş kaynaklar da vade şartı aranmaksızın, niteliklerine göre sermaye benzeri borç he-
saplamasına dahil edilir.

(9) Sermaye benzeri borcu kullandıran kişilerin ihraç ettiği borçlanma araçlarının satın
alınması veya şirketçe bu kişilere finansman sağlanması halinde, satın alınan borçlanma aracı
bedeli veya sağlanan finansman olanağı sermaye benzeri borç toplamından indirilir.

(10) Sermaye benzeri borçların, diğer özkaynak kalemleri toplamının yüzde yüzünü
aşan kısmı özkaynak hesabında dikkate alınmaz.

Standart oran
MADDE 12 – (1) Şirketin özkaynağının, toplam aktiflerine oranının asgari yüzde üç

olarak tutturulması ve idame ettirilmesi zorunludur.
(2) Kurul, şirketin aktif yapısını ve mali bünyesini dikkate alarak standart oranın artı-

rılmasını veya şirket bazında farklı oranların uygulanmasını kararlaştırabilir.
(3) Standart oranı sağlayamayan şirket, bu oranı tutturuncaya kadar yeni bir finansal

kiralama, faktoring veya finansman sözleşmesi yapamaz.
İç kontrol sistemi
MADDE 13 – (1) Şirket faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili di-

ğer mevzuata, şirket içi politika, kural ve teamüllere uygun olarak yürütülmesi ve bilgilerin
zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla yeterli ve etkin bir iç kontrol sisteminin
oluşturulması zorunludur.

(2) İç kontrol sisteminden beklenen amacın sağlanabilmesi için;
a) Şirket bünyesinde işlevsel görev ayrımının tesis edilmesi, sorumlulukların paylaştı-

rılması, yetki ve sorumlulukların açıkça ve yazılı olarak belirlenmesi,
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b) İç kontrol faaliyetlerinin oluşturulması,
c) Şirketin iş süreçleri üzerinde kontrollerin ve iş adımlarının gösterildiği iş akım şe-

malarının oluşturulması,
ç) Bilgi sistemlerinin faaliyetlerin yapısına ve karmaşıklık düzeyine uygun olarak tesis

edilmesi,
gereklidir.
(3) İç kontrol sistemi ile iç kontrol faaliyetleri ve bunların nasıl icra edileceği tüm faa-

liyetlerin nitelikleri dikkate alınarak tasarlanır. İç kontrol faaliyetlerinin tasarımında;
a) Şirket bünyesinde üretilen bilginin güvenilir, tam, izlenebilir, tutarlı ve ihtiyacı kar-

şılayacak uygun biçim ve nitelikte olmasının,
b) Gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi planlanan tüm faaliyet, işlem ve ürünlerin

Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi politika ve kurallar ile teamüllere uyumunun,
sağlanması esastır.
(4) İç kontrol faaliyetleri, yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun belirleyeceği genel

müdür dışındaki bir yönetim kurulu üyesine bağlı olarak yürütülür. İç kontrol faaliyetleri, şir-
ketin faaliyet yapısı ve kapsamıyla uyumlu sayıda olmak üzere asgari bir kişiden oluşan ve
münhasıran iç kontrol faaliyetleri ile iştigal eden iç kontrol personeli vasıtasıyla gerçekleştirilir.
İç kontrol personeli tarafından, gerçekleştirilen iç kontrol faaliyetlerine ilişkin olarak Haziran
ve Aralık sonu itibariyle yılda iki kez yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun belirleyeceği
genel müdür dışındaki bir yönetim kurulu üyesine raporlama yapılır.

Bilgi sistemlerinin tesisi
MADDE 14 – (1) Şirket nezdinde oluşturulacak bilgi sistemleri, şirketin ölçeği, faali-

yetlerinin ve sunulan ürünlerin niteliği ve karmaşıklığı ile uyumlu olarak yapılandırılır.
(2) Bilgi sistemleri, şirketle ilgili tüm bilgilerin elektronik ortamda güvenli bir şekilde

saklanmasına ve kullanılmasına imkan verecek yapıda oluşturulur. Bilgi sistemlerinin güveni-
lirliğinin sağlanması ve düzenli olarak güncellenerek gerekli değişikliklerin yapılması zorun-
ludur.

Risk yönetimi
MADDE 15 – (1) Şirket, maruz kaldığı risklerin tespiti ve değerlendirilmesi için gerekli

önlemleri alır.
(2) Konut finansmanı faaliyetinde bulunacak finansal kiralama ve finansman şirketle-

rinin konut finansmanı faaliyetlerinden kaynaklanabilecek riskleri yönetebilmelerini ve konut
finansmanı faaliyetini etkin bir şekilde yerine getirebilmelerini teminen; münhasıran konut fi-
nansmanı faaliyetlerine yönelik risk yönetiminin şirketlerin bünyelerinde tesis edilmesi, risk
yönetimi sürecinin yazılı olarak belirlenmesi ve yönetim kurullarına onaylatılması, bu konu-
larda çalışacak uygun personel kadrosunun oluşturulması ve personelin görev tanımları ile
yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş olması gereklidir.

Bağımsız denetim
MADDE 16 – (1) Şirketin genel kuruluna sunulacak yıllık bilanço ve gelir tablolarının,

Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde bankalarda bağımsız denetim yap-
maya yetkili kuruluşlarca denetlenmesi şarttır.

(2) Şirketin yıl sonu konsolide olmayan mali tablolarına ilişkin bağımsız denetim ra-
porlarının takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar, konut finansmanı faaliyetinde bulunmak
üzere yetkilendirilen finansal kiralama ve finansman şirketlerinin yıl sonu bağımsız denetim
raporuna ilaveten Haziran sonu bağımsız denetim raporlarının da 15 Ağustos tarihine kadar
Kurum veritabanına raporlanması zorunludur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışından temin edilecek belgeler
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak yabancı uyruklu

kişilerden, gerekli görülen ve ilgili ülke mevzuatına göre temin edilmesi mümkün olan belgeler
istenir.

(2) Yabancı uyruklu kişilerden istenilen belgelerin bu kişilerin yerleşik olduğu ülkede
kayıtların tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilememesi durumunda,
bu durumun ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Kuruma tevsik edilmesi
zorunludur.

(3) Yabancı uyruklu kişilerden istenilen belgelerin bu kişilerin yerleşik olduğu ülkede
kayıtların tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilemediği ve bu durum
ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Kuruma tevsik edilemediği takdirde,
söz konusu tevsikin yapılamayacağına dair ilgili gerçek kişi veya tüzel kişilerce yazılı olarak
beyanda bulunulması zorunludur.

(4) Bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak yurt dışından temin edilecek
belgelerin ilgili ülkenin yetkili makamlarınca ve Türkiye’nin o ülkedeki konsolosluğunca veya
Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan 20/6/1984 tarihli ve 3028
sayılı Kanun ile kabul edilen Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması
Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercü-
melerinin de eklenmesi şarttır.

İlave bilgi ve belge talebi
MADDE 18 – (1)  Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurularda, Kurum gerekli

göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep edebilir. Farklı olarak alınan bilgi ve belgeler çerçevesinde
Kurul işlem tesis edebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 – (1) 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fi-

nansal Kiralama, Faktoring ve Finasman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak süresi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 12 nci madde ile getirilen standart oranı sağlayamayan şirket,

31/12/2013 tarihine kadar bu oranı tutturmak zorundadır.
(2) Şirket durumunu, 13, 14 ve 15 inci madde hükümleri ile getirilen yeni yükümlü-

lüklere 31/12/2013 tarihine kadar uygun hale getirmek zorundadır.
Mevcut düzenlemelerin uygulanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 19 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Finansal Kiralama,

Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin
21 inci maddesi, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen finansal kiralama söz-
leşmeleri hakkında sözleşme süresi sonuna kadar uygulanır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu Başkanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“Petrolün ihracı serbesttir. Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt

dışı kaynaklardan teminine ilişkin işlemler çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir. Ham petrol ve

akaryakıt ithalatı, ilgili ve diğer mevzuattaki hükümlere uymak koşuluyla, lisanslarına göre

hak sahibi kılınan kişilerce serbestçe yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 1/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR

ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının “Bakanlık” tanımında yer alan “Sanayi” ibaresi “Gümrük” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci

ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil

ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak,”

“Seçme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların

yanı sıra;

a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile

bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin

işletmenin yöneticisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bu-

lunması,

c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulun-

ması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de

aranır.”

“Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve

borsa organ seçimlerinde oy kullanamaz.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü, altıncı ve dokuzuncu fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Seçilme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şart-

ların yanı sıra;

a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile

bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin

işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya

yetkili bulunması,

c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulun-

ması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kap-

saması,

şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de

aranır.”

“Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili temsilcinin, yetki süresinin sona ermesi

halinde, aynı temsilcinin seçim tarihinden önceki altı aylık süre içinde kesinti olsa dahi kendi-

sinden önce başka bir temsilci yetkilendirilmeden yeniden yetkili kılınması durumunda, bu

yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsadığı kabul edilir.”

“Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve

borsa organlarına seçilemez.”

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Çalışma alanı birden fazla ili kapsayan deniz ticaret odalarına münhasır olmak üzere,

meslek grubu kurulabilmesi için gereken asgari üye sayılarının üçte bir oranında indirilerek

uygulanması halinde, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan meslek grubu üye sayıları da

üçte bir oranında indirilerek uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Meslek komitesi ve meclis üyeliğine seçilen tüzel kişiler, kendilerini temsil edecek

gerçek kişilerle ilgili yapacakları bildirimi yazılı olarak yapmaları ve bildirilen temsilcinin bu

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki şartları taşıdığını tevsik eden ticaret

sicili müdürlüğünden alınmış yetki belgesini bildirime eklemeleri zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar

buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleş-

meleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş

imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün

içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza
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sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret sicil mü-

dürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki doksan gün de dâhil olmak üzere

oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden

harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez.”

“Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcisi için aşağıdaki usullere uygun olarak

yetki belgesi düzenlenir;

a) Yetki belgesi talepleri dilekçe ile yapılır.

b) Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenir.

c) Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi

düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.

ç) Münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde dilekçe müştereken

imzalanabileceği gibi münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir.

Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.

d) Düzenlenen yetki belgesi iade edilmedikçe yeni yetki belgesi düzenlenmez. Yetki

belgesinin zayi olması halinde, aynı kişi/kişiler tarafından talep edilmesi şartıyla aynı kişi adına

yeni bir yetki belgesi düzenlenir. Zayi olan yetki belgesinin başka bir temsilci adına düzenlen-

mesinin talep edilmesi halinde, başvuru dilekçesinin temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine

sahip tüm temsilciler tarafından imzalanması zorunludur.

e) Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri ile adi

ortaklık adına organ seçimlerinde kullanılmak üzere yetki belgesi düzenlenmez.”

“Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcilerinin imza sirküleri ile oy kullanması

aşağıdaki usullere uygun olarak yapılır;

a) Tüzel kişi ve bunların şubelerinin gerçek kişi temsilcisi tarafından oy kullanma işlemi

sırasında, temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduğunu gösterir imza sirkülerinin

aslı veya noter tasdikli sureti seçim sandık kurulu başkanına ibraz edilerek fotokopisi seçim

sandık kurulu başkanına verilir.

b) İmza sirkülerinde münferiden yetkili kılınanlardan ilk başvurana oy kullandırılır.

c) İmza sirkülerinde müştereken temsil yetkisi verilmiş olması halinde, müştereken yet-

kilendirilen temsilciler tarafından imzalanmış ve aralarından oy kullanacak temsilciyi gösterir

dilekçe sandık kurulu başkanına verilir.

ç) Müştereken yetkilendirilen temsilcilerin imza örneklerinin aynı sirkülerde yer alma-

ması halinde, dilekçeyi imzalayan diğer temsilcilerin imza sirkülerinin fotokopileri de sandık

kurulu başkanına verilir.

d) Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri oy kul-

lanamazlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Boşalan meclis üyelikleri, yedek üyelerle doldurulamazsa; boşalan meclis asil ve ye-

dek üyelikleri, bu maddenin birinci fıkrasına göre, boşalan meclis üyelerinin ilgili olduğu mes-

lek komitesi üyeleri arasından, ilgili olduğu meslek grubu tarafından seçilecek üyelerle doldu-

rulur.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri

yürürlükten kaldırılmış ve (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Gerçek kişiler seçimlere bizzat iştirak ederler. Bu kişiler, seçme ve seçilme haklarını

vekâleten kullandıramazlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin madde başlığı ile birinci fıkrasının

(g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Gerçek ve Tüzel Kişilerin Organlarda Temsili”

“g) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcisinin temsil yetkisini kaybettiğinin öğrenildiği,

tüzel kişinin temsilcisini değiştirme iradesinin odaya ve borsaya yazılı olarak bildirildiği hal-

lerde temsilcinin, seçilmiş olduğu yönetim kurulu başkan ve üyeliği, disiplin kurulu üyeliği,

Genel Kurul delegeliği ile meclis başkan ve yardımcılığı, meclis katipliği, meslek komitesi

başkan ve yardımcılığı görevi son bulur. Ancak, tüzel kişilik meslek komitesi ve meclis üyeli-

ğini muhafaza eder.

Bu şekilde boşalan delege ve üyeliklerin yerine geri kalan süreyi tamamlamak üzere

yedek delege ve üyeler çağrılır.

Meslek komitesi ile meclis üyeliğini muhafaza eden tüzel kişiler bir ay içinde kendile-

rini temsil edecek gerçek kişinin ismini yazılı olarak oda ve borsaya bildirir. Yazı ekinde, bu

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki hususları tevsik eden ticaret sicili mü-

dürlüğünden alınmış yetki belgesi de verilir. Bu süre içerisinde bu belgelerin ibraz edilmemesi

durumunda, diğer yedek üyeler sırası ile meslek komitesi veya meclis asil üyeliğine çağrılır.”

“k) Üye şirketin münfesih olması, şirketin veya işletmenin işyerini veya merkez kaydını

başka bir oda ya da borsanın çalışma alanına taşıması halinde, üyelik ile birlikte seçilmiş olduğu

oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevi kendiliğinden sona erer.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Geçici Madde 5 – Kanunun 83 üncü maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen en az

altı aylık süre şartı 2013 yılının Mayıs-Haziran aylarında yapılacak oda ve borsaların organ

seçimlerinde aranmaz.”

“Geçici Madde 6 – Kanunun 84 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği 2012 yılının

Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken, ancak Bakanlar Kurulunun

4/6/2012 tarihli ve 2012/3237 sayılı Kararı ile 2013 yılının Şubat-Mart aylarına ertelenen oda

ve borsaların organ seçimlerinde oy kullanmak üzere alınan yetki belgeleri, başvuruya dair

usule tabi olmaksızın, Ticaret Sicil Müdürlüklerince “yetkinin devam ettiği” ibaresi ile onay-

lanmış olması şartıyla, Bakanlar Kurulunun 28/1/2013 tarihli ve 2013/4244 sayılı Kararıyla

yeniden 2013 yılının Mayıs-Haziran aylarına ertelenen oda ve borsaların organ seçimlerinde

kullanılabilir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

yürütür.
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Afyon Kocatepe Üniversitesinden:
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir. 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesinde yürütülen lisansüstü

eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Bir Anabilim/Anasanat dalında lisans-

üstü düzeyde ders veren ve/veya tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması yöneten, Üni-
versitedeki tam zamanlı öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

c) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde tanımlanan Anabilim/Anasanat Dalı başkanını,

ç) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: EABD/EASD Başkanı başkanlığında, Akademik
Kurul üyesi olma şartıyla varsa yardımcıları ve EABD/EASD’ni oluşturan bilim veya sanat
dalları başkanlarından oluşan kurulu,

d) Asenkron: Eş zamanlı olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen eğitim-öğ-
retim faaliyetlerini,

e) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) Kredisi: Bir dersten başarılı olunabil-
mesi için öğrencinin yapması gereken; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sı-
navlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri, 

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri
çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğ-
retim üyesini,

g) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı (EABD/EASD): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ensti-
tülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Enstitü için tanımlanan ve Ens-
titüde eğitim programı bulunan Anabilim/Anasanat dalını,

ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür yardımcıları
ve Enstitüde eğitim programları bulunan Anabilim/Anasanat dalı başkanlarından oluşan ve
Enstitü öğrenci temsilcisi, fakülte dekanları ile yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmaksızın
katılabileceği kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür
yardımcıları ve Müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca üç yıl için seçilen
üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) Enstitü: Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı enstitüleri,
i) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalaması,
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j) GMAT: Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası
düzeyde kabul gören Graduate Management Admission Testi,

k) GRE: Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası
düzeyde kabul gören Graduate Record Examination Sınavını,

l) Kredi: EK kararı ve Senatonun onayıyla başka şekilde belirlenmediği takdirde, bir
lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders
saatinin tamamı ile haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik ça-
lışması karşılığının yarısının toplamı ile bulunan değeri,

m) Müdür: İlgili Enstitünün Müdürünü,
n) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ö) Sanatta Yeterlik eseri: Sanatta, yüksek lisans programları öğrencilerinin sanatta ye-

terlik tezi yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,
p) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,
r) Senkron: Eş zamanlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerini,
s) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,
ş) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
t) Uzaktan Öğretim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekânlarda oldu-

ğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim
biçimini,

u) Uzaktan Öğretim dersi: Belirli bir dersin içeriğinin uzaktan öğretim teknolojileri kul-
lanılarak aktarılmasına yönelik organizasyonu,

ü) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
v) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını, 
y) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,
z) YANO: Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalamasını,
aa) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü, Giriş Sınavları, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 5 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili EABD/EASD

Kurulu tarafından belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar Enstitü Ku-
rulunda görüşülerek karara bağlanır ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların
adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, başvuru için istenen belgeler, var ise diğer açık-
layıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm iş-
lemler, Enstitü Müdürlüğünce yürütülür. 

Lisansüstü programlara başvuru esasları
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvurular EABD/EASD Kurulunun önerisi,

EYK kararındaki niteliklere göre yapılır. Başvurular sırasında uyulacak esaslar şunlardır:
a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların ilgili alanda lisans

diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;
1) Lisans diplomasına sahip olmaları,
2) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan

başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT gibi sı-
navlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,
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3) Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca-
dan ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından birisine girmiş olmaları, 

gerekir.
4) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş

olma koşulu aranmaz.
c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların;
1) Bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, hazırlık sınıfları hariç en az on

yarıyıl süreli tıp, eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına veya Sağlık Ba-
kanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip
olmaları,

2) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan
başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT gibi sı-
navlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

3) ÜDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
eşdeğer bir puan almış olmaları,

4) Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca-
dan ÜDS’ye girmiş olup bu sınavdan en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen yabancı
dil sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmaları,

gerekir.
ç) Sanatta Yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların;
1) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve lisans derecesiyle baş-

vuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir
puana sahip olmaları, 

2) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde ÖSYM tarafından merkezî
olarak yapılan ALES’in sözel kısmından 55 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 80) puan al-
maları ve bu koşulların yanı sıra portfolyö sunmaları,

3) ÜDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

4) Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca-
dan ÜDS’ye girmiş olup bu sınavdan en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen yabancı
dil sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmaları,

gerekir.
d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için adayların;
1) Tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına sahip olmaları, lisans diplomasına ve

TUS’un temel tıp bilimleri birinci bölümünden elde edilen standart puanın 0.70, klinik tıp bi-
limleri testinden elde edilen standart puanın 0.30 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen temel
tıp puanından 55 puana sahip olmaları veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan almaları,

2) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların tezli yüksek lisans diplomasına, Diş Hekimliği
ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları ve ALES’in sayısal kıs-
mından en az 55 puan almaları, ÜDS’den en az 55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan almış
olmaları,

3) Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca-
dan ÜDS’ye girmiş olup bu sınavdan en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen yabancı
dil sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmaları,

gerekir.
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e) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programlarına başvurabilmek için adayların;
1) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan

başvurduğu programın puan türünde en az 80 standart puan veya GRE ya da GMAT gibi sı-
navlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üze-
rinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları,

2) Lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden
en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları,

gerekir. Ayrıca kontenjanlar dahilinde ve altıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin
(3) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen değerlendirme ilkeleri çerçevesinde birleştirilmiş
yüksek lisans-doktora programına başvurabilirler.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran

adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde uygulanacak esaslar
şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için;
1) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin tezsiz yüksek lisans programlarına

başvurularda; varsa ALES puanının %20’si, lisans not ortalamasının %80’i alınarak elde edilen
toplam puanlara göre sıralama yapılır.

2) Sağlık Bilimleri Enstitüsü tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda; varsa
ALES puanının %20’si, lisans not ortalamasının %60’ı ve mülakat puanının %20’si alınarak
elde edilen toplam puanlara göre sıralama yapılır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için;
1) EABD/EASD Kurulunun önerdiği, EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri

tarafından yapılacak mülakata katılmış olmaları,
2) Sosyal Bilimler Enstitüsünde mülakata katılabilmeleri için; ALES’in (GRE ya da

GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si, lisans mezuniyet ortalamasının %25’i,
ÜAK Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınav puanının %25’inin toplamı, 100 üzerinden
en az 50 puana sahip olmaları, (Başarı değerlendirilmesinde mülakatta alınan puanla beraber
yedinci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendindeki oranlar uygula-
nır.),

3) Başarı değerlendirmesinde; ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eş-
değer bir puanın) %50’si, lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, ÜAK tarafından kabul edilen
yabancı dil sınav puanının %15’i ve mülakat puanının %20’sinin toplamı, 100 üzerinden en az
60 puan (Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 100 üzerinden en az 50 puan almaları),

4) Güzel sanatlar ve konservatuvar alanlarında başarı değerlendirmesinde; lisans me-
zuniyet not ortalamasının %30’u, ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınav puanının
%20’si, mülakat ve yetenek sınavlarının %50’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 60 puan ol-
ması

gerekir.
c) Doktora programlarına başvuran adayların;
1) Doktora programlarına başvuracaklar için ÜDS’den en az 55 puan veya ÜAK tara-

fından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmaları,
2) EABD Kurulunun önerdiği, EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tara-

fından yapılacak mülakata katılmış olmaları,
3) ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si, yük-

sek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınav pua-
nının %15’i ve mülakat puanının %20’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 70 puan olması 

gerekir.
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ç) Sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylar için;
1) Sanatta yeterlik programlarına başvuracaklar için ÜDS’den en az 55 puan veya ÜAK

Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmaları,
2) EASD Kurulunun önerdiği, EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafın-

dan yapılacak mülakata katılmış olmaları,
3) Güzel sanatlar ve konservatuvar mezunu olan adayların başarı değerlendirilmesinde

yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30 u, ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil
sınav puanının %20’si, mülakat ve yetenek sınavlarının %50’sinin toplamı, 100 üzerinden en
az 70 puan olması,

4) Güzel sanatlar ile konservatuvar mezunu olmayan adayların başarı değerlendirilme-
sinde ALES’in %50’si, ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınav puanının %10’u, yüksek
lisans ortalamasının %10’u, mülakat, veya yetenek sınavı ya da portfolyö sonuçlarının
%30’unun toplamı, 100 üzerinden en az 70 puan olması (Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 100
üzerinden en az 60 puan olması)

gerekir,
d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adaylar için;
1) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvuracaklar için ÜDS’den en az

55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer bir puan almış
olmaları,

2) EABD Kurulunun önerdiği, EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tara-
fından yapılacak mülakata katılmış olmaları,

3) ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si yük-
sek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınav pua-
nının %15’i ve mülakat puanının %20’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 70 puan olması,

4) Tıp Fakültesi mezunları için ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eş-
değer bir puanın) %50’si veya temel tıp puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet ortalaması-
nın %15’i, ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınav puanının %15’i ve mülakat puanının
%20’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

e) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programlarına başvuran adaylar için;
1) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programlarına başvuracaklar için ÜDS’den en

az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer bir puan almış
olmaları,

2) EABD Kurulunun önerdiği, EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tara-
fından yapılacak mülakata katılmış olmaları,

3) ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si, yük-
sek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınav pua-
nının %15’i ve mülakat puanının %20’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 70 puan olması

gerekir.
(2) Tezli yüksek lisans programlarında başarı sıralaması, kontenjan sayısı kadar en yük-

sek puandan en düşük puana doğru yapılır. İlan edilen kontenjan dahilinde başarılı olan asıl
adayların sayısı kadar yedek öğrenci listeleri Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. 

(3) Yüksek lisans ile doktora/sanatta yeterlik programları için yapılan mülakata girme-
yen öğrenci başarısız sayılır.

Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik giriş sınavları
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik giriş sınavlarına ilişkin esas-

lar şunlardır:
a) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik giriş sınavları; EABD/EASD Kurulunun

önerisi ve EYK tarafından belirlenen en az üç kişilik bir sınav jürisi tarafından yapılır. Giriş
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sınav sonuçları ve belgeleri, sınav gününü izleyen günün sonuna kadar jüri başkanlığınca bir
yazı ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir. Sınav sonuçları Enstitü Müdürlüğü tarafın-
dan ilan edilir.

b) Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu adaylardan Yük-
seköğretim Kurulu tarafından diploma denkliği onaylanmış olanlar, lisansüstü eğitime başvu-
rabilirler.

c) Yeni kurulan veya gelişmekte olan yükseköğretim kurumlarında, lisansüstü eğitim
yaptırmak amacıyla alınan araştırma görevlileri; yükseköğretim kurumlarının teklifi ve Yük-
seköğretim Kurulunun da kararı ile sınavsız olarak lisansüstü programlarına kabul edilirler. 

ç) Rektörlük; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adlarını, başvuru için
gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları, EYK kararı doğrultusunda ilanla du-
yurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya
Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak
ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yükseköğretim lisans mezunları veya öğrencileri, belirli konuda bil-

gisini artırmak için EABD/EASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile en az bir öğren-
cinin kayıtlı olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. EABD/EASD’leri
için özel öğrenci kontenjanları, Enstitünün öğrenci alımları için en son ilana çıkılan/çıkılacak
kontenjan sayısının %20’sini geçmemek kaydıyla yükseköğretim veya mezuniyet belgesine
sahip olması ve öğrenci katkı payını, her yarıyılın kayıt yenileme döneminde ödemesi koşu-
luyla, özel öğrenciliğe kabul edilir. %20’lik kontenjan EABD/EASD kurulunun görüşü ve EYK
kararıyla artırılabilir. Lisans programının son sınıfında bulunan öğrencilerin özel öğrenci olarak
kabul edilebilmeleri için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir. 

(2) Özel öğrenciler, kabul edildiği programlardaki derslerin toplam sayısının en çok
%50’sini alabilirler. Öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrencilere öğrenci kimliği
ve öğrenci belgesi verilmez, askerlik tehir işlemleri yapılmaz. Ancak bu öğrencilere; alınan
derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, ders tekrarı ve diğer esaslar hakkında öğrencinin
ders aldığı programa ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır. 

(3) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, yazılı başvurusu halinde aldığı dersleri
veya başarı durumunu gösterir bir belge verilir. Diploma ve unvan verilmez.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci kabulü,

kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, EABD/EASD başkanlığının görüşü ve
EYK kararı ile gerçekleşir. Öğrenci, normal öğrenci katkı payını ödemekle yükümlüdür. Ancak
Türkiye Cumhuriyetinden veya kendi devletinden burslu olduğunu belgeleyen öğrenciler öğ-
renci katkı payını ödemekle yükümlü değildir.

(2) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, lisansüstü öğrenim gör-
mek üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav ya-
pılmaksızın, EABD/EASD Başkanlığının görüşü, EYK kararı ve Senato onayı ile öğrenci ola-
rak kabul edilirler.

(3) Yabancı uyruklu öğrenci adaylar için ALES ya da bu sınava eşdeğer sayılan sınav-
lardan alınan puan şartı aranmaz. Lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının
4’lük not sisteminde en az 2.00, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalama-
sının 4’lük not sisteminde en az 2.50 olması gerekir.

(4) Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirlenen Enstitü kayıt süresi içerisinde, diğer
öğrenci kayıtları ile aynı tarihte yapılır. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde Ens-
titüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında sureti, kesin kayıt esnasında aslı
veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar şunlardır: 

a) Diploma ya da mezuniyet belgesi ve onaylı tercümesi,

Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                 24 Nisan 2013 – Sayı : 28627

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 51



b) Not döküm belgesi (transkript) ve onaylı tercümesi,
c) Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizeli Pasaport Örneği (transkript) ve onaylı tercümesi.
(5) Kayıtları alınan adayların, ilgili EABD/EASD Başkanlığının görüşü doğrultusunda,

lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde Türkçe bilgisine sahip olup olmadıkları değer-
lendirilir. Yetersiz olmaları durumunda Türkçe Hazırlık Sınıfına alınırlar. Bu programda geçi-
rilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sü-
resine dahil edilmez.

(6) Kayıtları alınan adayların, ilgili EABD/EASD Başkanlığının görüşü doğrultusunda,
lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde Bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları de-
ğerlendirilir. Yetersiz olmaları durumunda Bilimsel Hazırlık Programına alınırlar. Bilimsel ha-
zırlık programı uygulamalarında, 13 üncü madde hükümleri uygulanır.

(7) Yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin diğer esaslar EYK kararlarıyla belirlenir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Enstitü dışındaki bir yükseköğretim kurumundaki tezli yüksek lisans

veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi Enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve
doktora/sanatta yeterlik programlarına EABD/EASD Kurulunun uygun görüşü ve EYK kararı
ile kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik süresi dikkate alınarak öğrenim süresi, alacağı zorunlu
dersler ve muafiyetler EABD/EASD Kurulunun uygun görüşü ve EYK tarafından karara bağ-
lanır. Yatay geçiş başvuruları; her yarıyıl için akademik takvimde belirlenen süre içinde alınır.
Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin;

a) Aynı programda olmak koşulu ile diğer bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü
programda kayıtlı olması,

b) Yüksek lisans programı için en az bir yarıyılı tamamlamış ve en çok dört yarıyılı ta-
mamlamamış olması,

c) Doktora/sanatta yeterlik programı için en az bir yarıyılı tamamlamış ve en çok yedi
yarıyılı tamamlamamış olması,

ç) Başarısız dersi bulunmaması, 
d) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programı için öngörülen ALES ve ÜAK

tarafından kabul edilen yabancı dil sınavı şartlarını taşıması,
e) Disiplin cezası almamış olması,
gerekir.
(2) Yatay geçişe ilişkin esaslar şunlardır: 
a) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez.

Program isimleri farklı ders içerikleri aynı olan lisansüstü programlara EYK kararı gerekir.
b) Tezsiz lisansüstü programlardan, tezli lisansüstü programlara program amaç ve içe-

rikleri aynı olması koşuluyla yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.
c) Örgün öğretimden uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edi-

lebilir, ancak uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş kabul
edilmez. 

ç) Program amaç ve içerikleri aynı olan tezli lisansüstü programlardan, tezsiz lisansüstü
programlara yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir. 

d) Tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir. 
e) Aynı lisansüstü program olmak koşulu ile 2547 sayılı Kanuna göre Üniversitenin

araştırma görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eği-
tim gören öğrenciler, EYK kararı ile başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı
kazanırlar. 
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f) Bulundukları EABD/EASD’da Lisansüstü Programı olmadığı için başka bir yüksek-
öğretim kurumunda veya Enstitülerin bir başka programında öğrenim gören ve Üniversitenin
Araştırma Görevlisi statüsündeki öğrenciler, görev yaptıkları EABD/EASD’da lisansüstü prog-
ram açılması durumunda, ilgili EABD/EASD Kurulunun uygun görüşü ve EYK kararı ile yatay
geçiş koşulları aranmaksızın yatay geçiş yapabilir.

g) Araştırma görevlisi kadrosunda olanlar hariç yatay geçişi kabul edilen öğrenci, kabul
edildiği öğrenci katkı payını ödemek zorundadır.

ğ) Yatay geçişler, ancak yarıyıl başlarında öğrenci kabulü başvuruları sırasında yapıla-
bilir.

Yatay geçiş başvurusu için gerekli evraklar
MADDE 12 – (1) Noter veya kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumları tarafından onay-

lanmış olmak koşulu ile aşağıdaki belgeler ile başvuru yapılır:
a) Diploma sureti,
b) ALES belgesi sureti,
c) ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından birisinin sonuç belgesi,
ç) Not döküm belgesinin (Transkript) aslı ya da sureti, 
d) Disiplin cezası alınmadığına dair belge,
e) Yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarından başvuru olması halinde Denklik

Belgesi.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Adayların eksiklerini gidermek amacıyla EABD/EASD Başkanlığı

tarafından bilimsel hazırlık programı açılabilir. Bilimsel hazırlık programının uygulama esas-
ları, beşinci madde gereğince Rektörlük tarafından ilan edilen kontenjanların diğer açıklayıcı
bilgiler kısmında açıkça belirtilir. Hangi adaylara bilimsel Hazırlık Programı uygulanacağı ve
alınacak olan dersler ile toplam AKTS kredi miktarı, EADB/EASD Kurulunun teklifi ve EYK
kararı ile belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, lisans programlarından alı-
nır. Bu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine ge-
çemez. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, lisansüstü programdaki ağırlıklı not orta-
lamasına etki etmez. Bilimsel hazırlık programına alınan öğrenci; programı başarı ile tamam-
lamadan lisansüstü programlardan ders alamaz. 

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam durumu dersler ve sınavlar, ders notları,
derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme gibi konularda ilgili lisansüstü
programların esasları uygulanır. 

(4) Öğrencinin bilimsel hazırlıkta aldığı ders notu, lisansüstü yönetmeliğine göre de-
ğerlendirilerek başarı notu belirlenir. 

(5) Öğrenci, bilimsel hazırlık süresi içerisinde Üniversite bünyesinde açılmayan lisans
derslerini EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile başka yükseköğretim kurumla-
rından alabilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya
doktora/sanatta yeterlik programı süresine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında başarılı olan adaylar EABD/EASD Kurul kararıyla
Enstitüye bildirilir.

Lisansüstü eğitim programlarına kesin kayıt
MADDE 14 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına yerleştiril-

meye hak kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenen belgelerle başvu-
rarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptır-
mayan adaylar, kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kesin kaydını
yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday,
kayıt hakkı kazanır.
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(2) Yerleştirilmeye hak kazanmış adaylar kesin kayıt yaptırabilirler. Ancak, birden fazla
lisansüstü eğitim yapanlar için öğrenci olduklarını belirten dilekçelerini Enstitüye vermeleri
gerekir. Belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim ku-
rumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile tespit edil-
mesi durumunda kaydı iptal edilir. 

(3) Aynı Enstitüde tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına
kayıt yaptıramaz.

(4) Kesin kayıt sırasında öğrenci katkı payı veya öğrenim harcı ödemesi gereken öğ-
rencilerin, bu ödemeleri yapmamaları durumunda kesin kaydı yapılmaz.

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Se-

nato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri seçerek
ders kaydını yenilemek zorundadır. Uzaktan öğretim öğrencileri kayıt yenileyebilmesi için öğ-
renim ücretlerini ödemek zorundadırlar. Lisansüstü programların azami süresini dolduran öğ-
rencilerin kayıt yenileme sırasında, öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödememesi duru-
munda kaydı yenilenmez.

(2) Süresi içinde öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödeyen, sorumlu olduğu ders
seçimlerini yapmayan öğrencilere, mazeretleri uygun görüldüğü takdirde, açılmış olan ders-
lerden seçme hakkı verilir. Ancak kayıt yenileme süresi içerisinde olmak kaydıyla, ilgili döne-
min öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödeyen fakat derse/teze kayıt talebi bulunmayan
öğrencilerin, öğrenim süresi devam eder. Programa kaydını yenileyen öğrenciler, programla-
rıyla ilişkili azami süreyi geçirmemesi şartıyla öğrenci statüsünde olup her türlü öğrencilik
haklarından yararlanabilirler.

(3) Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkumiyet ve EYK tarafından kabul edilebilecek
diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri EYK tarafından değer-
lendirmeye alınır. Süresinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

(4) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde danışmanının onayı ile
ders ekleyebilir ve/veya ders bırakabilir. 

(5) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programların asgari şartı olan ders sayılarının %50’sini
aşmayacak şekilde ve EADB/EASD Kurulunun önerisi, EYK tarafından uygun görülen koşul-
larda, başka bir yükseköğretim kurumundan ders/dersler alabilir. Bu derslerin değerlendirilmesi
bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

(6) Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludurlar ve kayıtlarını kendileri
yaptırmakla yükümlüdürler.

Danışman atanması
MADDE 16 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için öğ-

rencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları; EABD/EASD Kuru-
lunun görüşüne istinaden öğrenci talepleri de dikkate alınarak EABD/EASD Başkanlığının
önerisi ve EYK kararı ile danışman atanır. Danışman atanıncaya kadar görevi EABD/EASD
Başkanı yürütür. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanın gerektirdiği durumlarda,
ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanına danışmanlık ücreti ödenmez. Danışman
değişikliği teklifleri için de bu usul uygulanır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, tez çalışmaları, atanan danışman tarafın-
dan yürütülür. Danışman; lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğ-
rencinin alacağı dersleri belirler. Öğrenci tarafından doldurulan ders seçim formlarını
EABD/EASD Başkanlığınca her yarıyılın akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihleri içe-
risinde Enstitüye bildirilir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD Başkanı yürü-
tür. Danışmanın altı aydan fazla yurt içinde başka bir kuruma veya yurt dışına görevlendirilmesi
durumunda EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile öğrenciye yeni bir danışman
atanır.
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(3) Lisansüstü programlarda en fazla; profesör on, doçent yedi, yardımcı doçent beş,
doktoralı öğretim görevlisi iki danışmanlık yürütebilir. Azami süresini geçen ya da Tez Savun-
ma Sınavında başarısız olan öğrenciler, ilgili mevzuattan faydalanarak Enstitüye yeniden kayıt
yaptıran öğrenciler ile uzaktan öğretim programı öğrencilerinin danışmanlıkları  belirtilen top-
lam danışmanlık sayılarını aşması durumunda, söz konusu öğrencilerin danışmanlıkları bu kı-
sıtlamalara dahil edilmez.

(4) Doktora/sanatta yeterlik programlarında toplam sayıyı aşmamak şartıyla en fazla;
profesör beş, doçent dört, doktorasını tamamladıktan sonra fiili olarak en az iki yıl görev yapan
ve en az bir yüksek lisans tezini yönetip tamamlayan yardımcı doçent iki doktora/sanatta ye-
terlik öğrencisine danışman olarak atanabilir. Ancak doktora/sanatta yeterlik programın azami
süresini geçen ya da Tez Savunma Sınavında başarısız olan öğrenciler, ilgili mevzuattan fay-
dalanarak Enstitüye yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin danışmanlıklarının belirtilen toplam
danışmanlık sayılarını aşması durumunda, söz konusu öğrencilerin danışmanlıkları bu kısıtla-
malara dahil edilmez.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 17 – (1) Uzmanlık alan dersi, danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin öğ-

renimleri süresince bilgi, beceri ve tutum kazanmasını sağlamak amacıyla açılan Uzmanlık
alan dersinin içeriği, lisansüstü programda öğrencinin aldığı zorunlu ve seçmeli derslerin
içeriğinden farklıdır. Teorik derslerin okutulması sırasında verilmeyen ve sonradan ihtiyaç du-
yulan bilgi ve tecrübelerin tez hazırlama aşamasında öğrenciye aktarılmasına yönelik teorik
ve kredisiz bir derstir. Bu ders, öğrenci sayılarına ve hangi Enstitüde olduğuna bakılmaksınız
tezli lisansüstü programlarda haftada sekiz saat olmak üzere teorik, kredisiz ve 9 AKTS olarak
açılır.

(2) Uzmanlık alan dersi; EYK’nın danışman olarak atadığı tarihte başlayarak danış-
manlık görevi süresince ve güz yarıyılında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına
kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz ola-
rak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(3) Öğrenci, uzmanlık alan dersine her yarıyıl kayıt yaptırmak ve devam sağlamak zo-
rundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin durumunu bir sonraki dönem başlamadan Yeterli
(YT) veya Yetersiz (YZ) olarak değerlendirerek Enstitüye bildirir. 

(4) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece bi-
rinci danışman tarafından açılır. Öğrencinin birinci danışmanının başka bir yükseköğretim ku-
rumundan olması durumunda uzmanlık alan dersi, Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kuru-
lunun önerisi ve EYK kararı ile atanan Üniversitedeki tam zamanlı öğretim üyelerinden birisi
tarafından yürütülür.

(5) Uzmanlık alan derslerinin ücretlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu kararları uy-
gulanır.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında, EABD/EASD Kurulu her öğ-

renci için tez konusunu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye teklif
eder. EABD/EASD Kurulunun teklifi EYK’da karara bağlanır.

Tez konusu değiştirilmesi
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında aşağıda belirtilen esas-

lar çerçevesinde EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararıyla tez konusu değişikliği ya-
pılabilir.

a) Tezli yüksek lisans programlarında;
1) Azami sürenin dolmasına en az iki yarıyıl kalıncaya kadar,
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2) Adayın tez hazırlık çalışması, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması gibi ders-
lerde üst üste iki, aralıklı olarak üç kez Yetersiz (YZ) bulunması durumunda,

3) Tez savunma sınavında jüri tarafından tezi reddedilen ya da tez savunma sınavında
üç ay düzeltme alıp ilgili sürenin sonundaki tez savunma sınavında da adayın başarısız sayıl-
ması durumunda,

4)  Tez aşamasındaki öğrenciye tanınan dört yarıyıl sonunda tezini bitirememesi duru-
munda,

a) EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile tez konusu değişikliği yapılır.
Ayrıca tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, zorunlu haller dışında, EYK karar tari-
hinden itibaren bir yılı geçmeden ve iki yarıyıl kayıt yenileme şartını sağlamadan tez savunma
sınavına giremez. Kayıt dondurduğu ve izinli sayıldığı yarıyıllar bu süreye ilave edilir. Kayıt
yenilemediği yarıyıllarla birlikte bu süre tez konusunu aldığı tarihten itibaren dört yarıyılı ge-
çemez.

b) Doktora/Sanatta yeterlik programlarında, öğrencinin tez izleme komitesine sunduğu
yeni tez önerisinin komite tarafından kabul edilmesi şartıyla ve ayrıca;

1) Azami sürenin dolmasına en az üç yarıyıl kalıncaya kadar, 
2) Adayın tez hazırlık çalışması, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması gibi ders-

lerde üst üste iki, aralıklı olarak üç kez Yetersiz (YZ) bulunması durumunda,
3) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki, aralıklı olarak üç kez Yetersiz (YZ) bu-

lunması durumunda,
4) Tez savunma sınavında jüri tarafından tezi reddedilen ya da tez savunma sınavında

altı ay düzeltme alıp ilgili sürenin sonundaki tez savunma sınavında da adayın başarısız sayıl-
ması durumunda, 

c) EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile tez konusu değişikliği yapılır.
Ayrıca tez izleme komitesince ve EYK kararı ile tez önerisi kabul edilen öğrenci, zorunlu haller
dışında, EYK karar tarihinden itibaren onsekiz ay geçmeden Tez Savunma Sınavına giremez
ve 50 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki hükümler uygulanır.

Tez başlığının değiştirilmesi
MADDE 20 – (1) Tez başlığı değişikliği önerisi, lisansüstü programlarda tez çalışma-

sının her aşamasında Tez Başlığı Değiştirme Formu doldurulmak suretiyle verilebilir. Ayrıca
tez savunması sırasında jüri üyelerinin ortak kararıyla tez başlığı değişikliği önerilebilir.

(2) EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile tez başlığında değişiklik yapı-
labilir.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 21 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrencilerin ilgili ku-

rulların kararı ile teorik derslere %70, uygulamalara %80’den az olmamak koşulu ile devamları
zorunludur. Devam, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından takip edilir ve EABD/EASD
Başkanı aracılığıyla ilgili Yarıyıl Sonu Genel (Final) Sınavlarından önce Enstitüye bildirilir.

(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler ile Senatoca belirlenen haklı
ve geçerli nedenlerle bir dersten devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenci, o dersin Yarıyıl
Sonu Genel (Final) ve Bütünleme Sınavlarına giremez.

(3) Dersi başarısızlık nedeniyle ikinci kez alanlar; dersi ilk aldıklarında devam koşulunu
sağlamışlarsa derse devam etme zorunluluğu aranmaz, ancak devamsızlık nedeniyle başarısız
olan öğrenciler için derslere devam zorunluluğu aranır.

(4) Devamsızlık nedeniyle dönem sonu sınavına giremeyen öğrenci başarısız kabul edi-
lir ve öğrenciye o dersle ilgili olarak Devamsız (DZ) notu verilir. 

(5) Uygulaması olan derslerden kalan öğrenci, devam yükümlülüğünü yerine getirmiş
olsa bile kaldığı dersin uygulamasına devam etmek zorundadır.
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(6) Uzaktan öğretim programlarında ödev, ara sınav gibi yıl içi faaliyetlerin en az birinin
yerine getirilmesi ile devam şartı sağlanmış olur. Uzaktan öğretim programına enstitülerde/ilgili
anabilim dallarında yerinde devam etme zorunluluğu yoktur.

(7) Uzaktan öğretim programında dersin sorumlusu öğretim elemanı, haftada en az ders
süresi kadar internet üzerinden öğrencilerle bağlantı kurmakla yükümlüdürler. Öğrenciler, da-
nışmanları ve dersin sorumlusu öğretim elemanları ile ilgili her türlü iletişimlerini senkron
veya asenkron olarak internet ortamında yapar.

Ders tekrarı
MADDE 22 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu veya seçmeli dersleri öncelikle

tekrarlamak ve dersin açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Dersin herhangi bir nedenle
açılamaması durumunda;

a) Başarısız olunan ders zorunlu ise; danışmanının da uygun görüşü doğrultusunda
EABD/EASD Kurulu kararı ve EYK’nın onayı ile eşdeğer tutulan başka bir dersi ya da başka
bir lisansüstü programdaki eşdeğer olan dersi,

b) Başarısız olunan ders seçmeli ise; danışmanının da uygun görüşü doğrultusunda
EABD/EASD Kurulu kararı ve EYK’nın onayı ile eşdeğer tutulan ve açılan başka bir seçmeli
dersi alabilir.

Ders saydırma
MADDE 23 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrenciler veya başka bir

yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış ve kaydı silinen öğrenciler,
kabul edildikleri lisansüstü programındaki derslerin toplam sayısının %50’sini geçmemek şar-
tıyla başarılı oldukları dersler ile tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları
yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları ye-
rine getirmek kaydıyla, tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, EABD/EASD Kuru-
lunun önerisi ve EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
Bu şekilde dersleri sayılan öğrencilerin notlarıyla birlikte ders intibakları yapılır.

(2) 11 inci madde gereği EABD/EASD programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin
başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersi/dersleri EABD/EASD Kurulunun önerisi ve
EYK kararıyla yatay geçiş yaptığı programındaki dersin/derslerin yerine sayılabilir. Bu şekilde
dersi/dersleri kodları, adları ile AKTS kredileri birebir sayılan dersin/derslerin başarı notları
için Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki Harf Notu uygulanır. 

(3) 15 inci maddenin beşinci fıkrası gereği EADB/EASD Kurulunun önerisi, EYK ta-
rafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan alınan dersin/ders-
lerin kodları, adları ile AKTS kredileri birebir sayılan dersin/derslerin başarı notları için Üni-
versitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki Harf Notu uygulanır.

(4) Başarısız olunan dersin/derslerin hiçbir şekilde ders intibakları ve yerine sayma iş-
lemleri yapılmaz.

(5) Ders saydırmaya ilişkin diğer esaslar EYK kararlarıyla belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme, Notlara İtiraz, Ortalama, Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme

Sınavlar
MADDE 24 – (1) Sınav türleri, ödev, ara sınav (vize), yarıyıl sonu (final) sınavı, ma-

zeret sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavıdır. Bu sınavlar, ders programlarında belirtildiği
gibi, yazılı, sözlü, sözlü ve yazılı ya da uygulamalı olarak yapılır. EABD/EASD Başkanlığı
yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavları, kağıt ortamında ve eş zamanlı
olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde sakla-
nan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek
şekilde elektronik ortamda da yapılabilir ve ölçmenin hangi sınav türü ile yapılacağına dersi
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yürüten öğretim üyesi karar vererek, yarıyıl başında Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Sınavlarda
sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorula-
rının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına
ilişkin ilkeler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

a) Ara (Vize) Sınav: Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınavı yapılır.
b) Mazeret Sınavı: Sadece Ara Sınavlarından herhangi birine, Senatoca belirlenmiş hak-

lı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, EYK kararı ile mazeret sınavı açılır. Ma-
zeret sınavına girmek isteyen öğrenciler; o ders ya da dersler için ilan edilen sınav tarihini takip
eden yedi iş günü içerisinde, mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile Enstitüye
başvurmak zorundadır. 

c) Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: Her yarıyıl sonunda final sınavı yapılır. 
ç) Bütünleme Sınavı: Lisansüstü programlar için her yarıyıl sonunda final sınavı neti-

cesinde başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.
d) Tek Ders Sınavı: Seminer, uzmanlık alan dersleri, tez hazırlık çalışması ve tez çalış-

ması hariç lisansüstü öğrencilerinin ders aşamasındaki ve programındaki tüm dersleri alan,
derslere devam şartını yerine getiren, ders tekrarlarında en az bir yarıyıl devam şartını yerine
getiren ve tek dersten başarısız olan öğrencileri kapsar. Bu durumdaki öğrenciler Enstitü’ye
dilekçe ile müracaat ederler. Durumlarının incelenmesi ve uygun bulunması halinde, EYK’nın
belirlediği tarihlerde sınava girerler. Tek Ders Sınavlarında ders başarı notu yüksek lisans prog-
ramları için 65-CC, doktora/sanatta yeterlik programları için 70-CB’dir. Tek Ders Sınavı neti-
cesinde başarısız olan öğrencilerin bu sınavdan aldıkları not geçersiz sayılır ve traskriptlerine
işlenmez. Tek Ders Sınavlarının not değerlendirmesinde yarıyıl içerisinde alınan diğer notlar
dikkate alınmaz.

(2) Uzaktan öğretim programlarında yarıyıl sonu sınavları, ilgili anabilim dalının uygun
gördüğü derslik, laboratuvarlar veya atölye ortamlarında yapılır. Uygulama sınavları, ilgili ana-
bilim dalında yapılabileceği gibi, öğrenciye internet üzerinden verilen proje ya da ödevlerin
değerlendirilmesi biçiminde de yapılabilir. Ara sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri dersi veren
öğretim elemanı tarafından internet üzerinden sınavların başlangıç tarihinden en az yedi iş
günü öncesinden duyurulur.

(3) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav sonuçlarını yedi iş günü içerisinde Üniversitenin
not sistemine girer ve ilan eder. Bir nüshası Enstitüye teslim edilir. Sınav tutanağının bir nüs-
hası, sınav evrakları, ödev dosyaları ve notların teslim edildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle
dersi veren öğretim elemanı tarafından saklanır.

Değerlendirme
MADDE 25 – (1) Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ders başarı puanı

yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavlarının katkı oranlarına bağlı olarak yine 100 puan üze-
rinden hesaplanır.

(2) Öğrencinin bir dersten başarı notu dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir
ve harf notu olarak takdir edilir. Bu amaçla bağıl değerlendirme ve mutlak değerlendirme yön-
temlerinden istatistiksel ölçütlere göre uygun olan yöntem kullanılır. Başarı notlarının ifade
ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı Notu AA BA BB CB CC DC FF DZ
Katsayısı 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 0.0
Yüzde Karşılığı 90-100 85-89 75-84 70-74 65-69 50-64 49 ve altı

(3) Diğer harf notları şunlardır:
a) YT (Yeterli-Başarılı): Not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, uzmanlık alan

dersi, proje, tez çalışmaları ve benzeri başarılı olduğunu gösterir.
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b) YZ (Yetersiz-Başarısız): Not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, uzmanlık alan
dersi, proje, tez çalışmaları gibi çalışmalarda başarısız olduğunu gösterir.

c) DZ (Devamsız): Kredili derslerde devam koşulunu sağlamayan öğrencilere verilir
ve başarı ortalamasına katılır. 

Sınavlarda kopya
MADDE 26 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden, kopya veren; ödev,

rapor, bitirme tezi ve benzeri çalışmalarda referans vermeden alıntı yapan öğrenci o dersten
başarısız sayılır. Ayrıca, öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır.

Disiplin
MADDE 27 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine
tabidirler.

Notlara itiraz
MADDE 28 – (1) Öğrenciler, lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yö-

nünden itiraz edebilirler. İtirazlar not ilanından itibaren yedi iş günü içerisinde yazılı olarak
Enstitü Müdürlüğüne yapılır. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca incelenir. Öğretim ele-
manının raporu EYK tarafından karara bağlanır. 

Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi
MADDE 29 – (1) Öğretim üyesinin sınav notunu düzeltme başvurusu, söz konusu der-

sin sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren yedi iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne ge-
rekçesini belirten bir dilekçe ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile gerçekleşir. Düzeltme işlemi
EYK kararı ile kesinleşir.

Not ortalaması
MADDE 30 – (1) Her yarıyıl sonunda, öğrencilerin başarı durumu YANO ve GANO

ile belirlenir. Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisinin
değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin
toplam AKTS kredisi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl
içinde alınan dersler için yapılırsa YANO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa
GANO elde edilir.

(2) Not ortalaması, tamsayıdan sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
Ortalamanın yükseltilmesi
MADDE 31 – (1) Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, genel not ortala-

malarını yükseltmek üzere, lisansüstü öğrenimi süresi içinde tekrarlayabilirler. Tekrarlanacak
ders/derslerin, bu dersten geçer not aldıkları yarıyıldan sonraki yarıyıl içinde alınması gerekir.
Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. 

Kayıt dondurma ve izinli sayılma
MADDE 32 – (1) Lisansüstü programlarda öğrencilerin kayıt dondurma ve izinli sa-

yılmaları ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci, Senatonun belirlediği haklı ve geçerli

nedenlere uygun olarak mazeretini kanıtlaması ve bu mazeretin EYK tarafından kabul edilme-
siyle kayıt dondurabilir. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Öğ-
renci kayıt dondurduğu süre içinde öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez, sınava girmiş
olsa bile aldığı notlar geçerli sayılmaz. Kayıt dondurma, yarıyıl başlangıcından o yarıyıla ait
sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsar.

b) Doğal afet, anne, baba, eş, kardeş ve çocuğun ölümü ve benzeri öngörülemeyen du-
rumlarda; öğrencinin mazeretli veya izinli sayılabilmesi için olayın vuku bulduğu tarihten iti-
baren en geç 15 gün içinde dilekçe ve mazeretini kanıtlayan belgelerle birlikte Enstitü Müdür-
lüğüne başvurması durumunda EYK öğrencinin ne kadar süre ile mazeretli-izinli sayılacağına
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karar verir. Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez. Mazereti kabul edilenlerin
kaydı dondurulmuş sayılmaz. Öğrencinin mazeretli veya izinli olduğu günlerde girmesi gerekli
olduğu ders/dersler, öğretim elemanına yazılı olarak bildirilir.

c) Rektörlük onayı ile öğrenci değişimi programından yararlanacak öğrencilerin du-
rumları, EABD/EASD Başkanlığınca hazırlanan intibak programı incelenerek EYK tarafından
karara bağlanır. EYK kararı ile öğrenci değişimi programından yararlanan öğrenci, toplam öğ-
renim süresi dahilinde izinli sayılır. Öğrenci bu süre içinde uzmanlık alan dersinden muaf tu-
tulur.

İlişik kesme nedenleri
MADDE 33 – (1) Öğrencinin Enstitüyle ilişiğinin kesilmesi sadece öğrencinin kendi

isteği doğrultusunda gerçekleşir. Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile
Enstitüye başvurur. Bu takdirde ödenmiş olan öğrenci katkı payı iade edilmez. Kayıt sildiren
öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarıyla İlgili Esaslar

Yüksek lisans
MADDE 34 – (1) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim
elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim tek-
nolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü tezli veya tezsiz
lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği
alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin ha-
zırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak
protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından be-
lirlenir.

Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; Yükseköğretim Kurulunun

belirlediği ilkeler çerçevesinde, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi
değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Birinci öğretim, ikinci öğretim
ve uzaktan öğretim şeklinde yapılabilir.

Tezli yüksek lisans programlarında ders yükü
MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam en az yedi dersten (uzmanlık

alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç), 21 krediden ve uzmanlık alan
dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması toplamı en az 60 AKTS’den oluşur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans eğitimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans derslerinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
lisans derslerinden, danışman ve EABD/EASD Kurulunun önerisi, EYK kararı ile seçilebilir.

(3) Öğrenci, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü programla-
rının derslerinden, danışman ve EABD/EASD Kurulunun önerisi, EYK kararı ile seçebilir. An-
cak seçilen ders sayısı kabul edildiği yüksek lisans programlardaki derslerin toplam sayısının
%50’sini geçemez. Kapatılan ya da öğretim elemanı şartını sağlayamayan lisansüstü program-
larda bu şart aranmaz.

(4) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla
hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih
eden öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanan AKTS kredisi ba-
şına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden öğrenim ücreti alınır.
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Tezli yüksek lisans programlarının süresi
MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programını normal tamamlama süresi, en az bir

yıl (iki yarıyıl) ders ve en az bir yıl (iki yarıyıl) da tez olmak üzere dört yarıyıldır. Azami süre
üç yıl (altı yarıyıl) dır. Ancak öğrenci, kayıtlı olduğu programdaki alması gerekli tüm dersleri
alarak başarılı olması, kayıt yaptırarak tez aşamasında en az bir yarıyıl süre kullanması ve te-
zinden bir makalenin hakemli uluslararası ya da ulusal dergilerden birisinde yayımlanması ya
da kabul edilmesi şartı ile üçüncü yarıyılın sonunda tez savunma sınavına girebilir. 

(2) Tezli yüksek lisans programında, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm
derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not alması gerekir. 

(3) Azami süresinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler ilgili döneme ait öğrenci
katkı payını ve öğrenim ücretini ödemek koşuluyla kaydını yenileyebilirler. Ancak azami süreyi
aşması durumunda öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini Enstitülerde

mevcut yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak
zorundadır. Sanat çalışması yapan bir öğrenci ise bu sanatsal çalışmasını sunmak ve bu çalış-
masını açıklayan bir tezi, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. 

(2) Yüksek lisans tez jürisi; EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile olu-
şur. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir Anabilim/Ana-
sanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişilik asıl, iki kişilik
yedek üyeden oluşur. İki danışmanlı tezlerde ise yüksek lisans tez jürisi beş kişilik asıl, iki ki-
şilik yedek üyeden oluşabilir. Öğrenci danışmanı tarafından önerilen ve ilgili ABDB/ASDB
tarafından belirlenen öğretim elemanları arasından EYK kararıyla savunma jürisi oluşturulur.
Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun ilgili olması gerekir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, EYK tarafından atandığı tarihten itibaren en erken 10 gün,
en geç 30 gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Sınav tarihi belirlendikten
sonra ilgili ABDB/ASDB internet sayfaları ya da ilan panoları aracılığıyla sınav yeri ve tarihini
ilan eder. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, savunma sınavından
önce ABDB/ASDB aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez sa-
vunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi
öğretim üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez. 

(4) Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
Sınav 45-90 dakika süreli olup, tezin sunum kısmı dinleyicilere açıktır.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında, salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD/EASD Başkanlığınca sınavı izleyen üç gün
içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen aday, en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri
yaparak tezini sınav tarihinden en geç yedi gün önce düzeltme kararı veren jüriye teslim etme-
sinin ardından tez teslim tutanağını danışmanı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Üç ay içeri-
sinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini savunmayan adayın tezi reddedilmiş sayılır. Aday te-
zini ilk savunma sınavında kararlaştırılan düzeltme sınav tarihinde veya danışman tarafından
önerilen üç aylık süre şartına aykırı olmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen aday hakkında bu Yönetmeliğin 19 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır. Gerekirse
EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilerek, ilgili döneme ait
öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder. 
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(7) Tezi ilk savunma sınavında reddedilen veya kayıt tarihinden itibaren (kayıt yenile-
mediği dönemler dahil) azami sürenin sonunda tezini teslim etmeyen öğrencinin, EYK kararı
ile tez konusu, gerekirse EABD/EASD Kurulunun önerisi ile EYK kararı ile danışmanı değiş-
tirilerek, ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrencilik
statüsü devam eder. Ancak azami süreyi dolduran öğrenciler, derse devam ve tez hazırlama ha-
riç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

(8) Tezi ilk savunmada reddedilen veya düzeltme sonrası tezi reddedilen öğrencinin ta-
lepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve
benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması
verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 39 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az üç adet ciltlenmiş kopyası ve iki adet CD kaydını, Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince gerekli evrak ve dokümanları, tez sına-
vına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, Enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından onay-
lanan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Tezlerin bir ay içerisinde teslim
edilmemesi halinde mezuniyet işlemleri yapılmaz. 

(2) Sanat çalışması yapan bir öğrenci, tez çalışmasının yanı sıra, çalışmalarını açıklayan
ve belgeleyen bir dosyayı Enstitüye teslim eder.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. 

Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı
MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir. İkinci lisansüstü

öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda dok-
tora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

Tezsiz yüksek lisans programlarında ders yükü
MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 90 AKTS’den az olmamak

koşuluyla en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz
olup Yeterli (YT) veya Yetersiz (YZ) olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve
yarıyıl sonunda ilgili EABD/EASD’ye yazılı bir rapor vermek zorundadır. EABD/EASD Baş-
kanlığının önerisi ile EYK, tezsiz yüksek lisans programının sonunda, yeterlik sınavının yapılıp
yapılmayacağına karar verir. 

(3) Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, li-
sans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden ya da diğer yüksek-
öğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü programlarının derslerinden, danışman ve
EABD/EASD Kurulunun önerisi, EYK kararı ile seçilebilir. Ancak seçilen ders sayısı kabul
edildiği yüksek lisans programlarındaki derslerin toplam sayısının %50’sini geçemez. Kapatılan
lisansüstü programlarda bu şart aranmaz.

(4) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla
hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih
eden öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanan AKTS kredisi ba-
şına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden öğrenim ücreti alınır.

Tezsiz yüksek lisans programlarının süresi
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını normal tamamlama süresi en az bir

buçuk yıl (3 yarıyıl), azami süre üç yıl (altı yarıyıl)dır. 
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(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı
tüm derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not alması ve dönem projesinden Yeterli (YT)
notu alması gerekir.

(3) Dönem projesi üçüncü yarıyılda başlar ve azami sürenin sonuna kadar devam ede-
bilir.

(4) Dönem projesinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez Yetersiz (YZ) notu
alan öğrencinin, EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile dönem projesi, gerekirse
EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilerek, ilgili döneme ait
öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder. Ayrıca azami süreyi dol-
duran öğrenciler, derse devam ve dönem projesi hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan ya-
rarlanamazlar. 

Tezsiz yüksek lisans programlarında yeterlik sınavı
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve yüksek lisans

çalışmasıyla ilgili konularda bilgi-beceri düzeyinin ölçülmesidir.
(2) Yeterlik sınavı; derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlamış öğrencilere,

EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK’nın onayıyla seçilen üç kişilik yeterlik sınav jürisi
tarafından yapılır.

(3) Proje danışmanı; bu jürinin doğal üyesidir. Üyelerden biri, Üniversite dışındaki baş-
ka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden veya ilgili Enstitünün farklı bir anabilim
dalından tayin edilir.

(4) Bu sınav, öğrencinin derslerinde başarılı olmasından sonra en geç üç ay içinde sözlü
olarak yapılır. Jürinin kararı, çoğunlukla alınır ve bir tutanakla Enstitüye bildirilir. 

(5) Başarısız olma halinde, üç ay içerisinde yeterlik sınavı tekrarlanır. Aynı durum tekrar
ederse öğrencinin, EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile dönem projesi, gerekirse
EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilerek, ilgili döneme ait
öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder. Ayrıca azami süreyi dol-
duran öğrenciler, derse devam ve tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan ya-
rarlanamazlar. 

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 44 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarıyla ta-

mamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üze-
rinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulu-
nur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programlarıyla İlgili Esaslar

Doktora programının amacı
MADDE 45 – (1) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde, öğrenci-

ye, bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek
yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazan-
dırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini
yerine getirmesi gerekir.

Doktora programlarında ders yükü
MADDE 46 – (1) Doktora programı, toplam en az 10 dersten uzmanlık alan dersi, se-

miner, tez hazırlık çalışması, tez çalışması hariç 30 krediden ve uzmanlık alan dersi, seminer,
tez hazırlık çalışması, tez çalışması, yeterlilik sınavı ve toplam en az 90 AKTS kredisinden
oluşur. Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlilik aşamasına ge-
çebilir. 
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(2) Birleştirilmiş Yüksek Lisans-Doktora programı ise, toplam en az 17 dersten (uz-
manlık alan dersi, iki adet seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç) 51 krediden
ve uzmanlık alan dersi, iki adet seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması toplam 150
AKTS’den oluşur.

(3) Dersler; danışmanın görüşü, EABD Kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak seçilen ders sayısı
kabul edildiği yüksek lisans programlarındaki derslerin toplam sayısının %50’sini geçemez.
Kapatılan ya da öğretim elemanı şartını sağlayamayan lisansüstü programlarda bu şart aranmaz.

(4) Danışman önerisi ve EYK’nın onayı ile lisans dersleri alınabilir, ancak bu dersler
ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. 

(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili yükseköğretim kurumlarının
teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Ku-
rulunca belirlenir.

Doktora programlarının süresi
MADDE 47 – (1) Doktora programlarını tamamlama süresi en az dört yıl (8 yarıyıl),

azami süresi altı yıl (12 yarıyıl)dır. Ancak öğrenci, kayıtlı olduğu programdaki alması gerekli
tüm dersleri alarak başarılı olan, kayıt yaptırarak tez aşamasında en az üç yarıyıl süre kullanan
ve uluslararası indekslerde  taranan yayınlarda tezinden bir makalenin yayımlanması ya da ka-
bul edilmesi şartı ile altıncı yarıyılın sonunda tez savunma sınavına girebilir.

(2) Doktora programını belirtilen süre içinde tamamlayabilmek için, tez önerisi kabu-
lünden altı ay sonra, altı ay ara ile yapılacak en az iki tez izleme komitesi ara toplantısından
başarılı olunması gerekir. 

(3) Doktora programında, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden
YT, CB veya bunun üzerinde bir not alması gerekir. 

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücret-
lerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders
ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-
maksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Birleştirilmiş Yüksek Lisans-Doktora programlarını tamamlama süresi azami dokuz
yıl (18 yarıyıl) dır. Bu programda gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine ge-
tirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde ken-
dilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu programdaki öğrenciler için, süreler dışında
diğer doktora öğrencilerine uygulanan bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve dok-

tora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olup olmadığının
ölçülmesidir.

(2) Öğrenci, yeterlik sınavına; doktora için gerekli olan yabancı dil puan şartını ve
46 ncı ve 47 nci maddede belirtilen şartları sağlaması koşuluyla yeterlik sınavına girmek isteyen
öğrenci, kayıt yenileme dönemlerinde bu isteğini yazılı olarak ilgili EABD aracılığıyla Ensti-
tüye bildirir.

(3) Doktora yeterlik sınavı yılda iki kez yapılır ve sınav tarihleri EYK tarafından belir-
lenir.
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(4) Doktora yeterlik sınavı; Enstitünün her anabilim dalı için EABD kurulu görüşüne
istinaden EABD Başkanlığınca önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev
yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; sı-
navları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla her bir öğrenciye, biri başka bir
yükseköğretim kurumundan olmak üzere beşer kişilik Doktora Yeterlilik Sınav Jürileri kurabilir. 

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi; sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı du-
rumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar, EABD Başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tuta-
nakla bildirilir. 

(6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava
alınır. 

(7) İki defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden baş-
layarak Doktora Yeterlik Komitesinin önereceği en az üç ders daha almak zorundadır. Öğrenci
bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek
için yazılı başvuruda bulunur.

(8) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

Doktora tez izleme komitesi
MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; EABD Kurulunun

görüşüne istinaden, EABD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde tez izleme
komitesi oluşturulur. 

(2) Tez izleme komitesi (TİK) üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı
ve en az birisi ilgili EABD dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere
toplam üç üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite
toplantılarına katılır, ancak Tez İzleme Komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde bu maddenin birinci fık-
rasına uygun olarak üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi
MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en erken

üç ay, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kap-
sayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur.
Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite
üyelerine dağıtır. 

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD Başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç
gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. 

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle
bir durumda yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen öğrenci, yeni bir tez konusu önermek koşuluyla üç ay içinde; danışman
ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.
Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin danışmanı ve tez konusu EABD Kurulunun
önerisi ve EYK onayı ile değiştirilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi ilk toplantısını tez öneri-
sinin kabul edildiği EYK tarihinden itibaren ve en az altı ay sonra olacak şekilde, biri Ocak-
Haziran ve biri de Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere altı ay arayla yılda iki kez top-
lanır. Öğrenci, komite üyelerine toplantı tarihinden en az bir ay önce yazılı bir rapor sunar. Bu
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raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı
belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından Yeterli (YT/Başarılı) veya Yetersiz
(YZ/Başarısız) olarak belirlenir ve en geç üç gün içerisinde Enstitüye bir tutanakla teslim
edilir.

(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez Yetersiz
(YZ/ Başarısız) bulunan öğrenciye 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) nu-
maralı alt bendi hükümleri uygulanır. Gerekli hallerde danışmanı ve tez izleme komitesi EABD
Kurulunun önerisi ve EYK onayı ile değiştirilerek ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek
koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder. 

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 51 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, Enstitülerde

mevcut yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak
zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, EABD Kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, üçü
öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğ-
retim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere en az beş kişilik asıl, iki kişilik yedek üyeden
oluşur. İki danışmanlı tezlerde ise doktora tez jürisi, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde
yer alan öğretim üyeleri, biri ikinci danışman ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumu
içindeki EABD’na ait öğretim üyesi olmak üzere yedi kişilik asıl, iki kişilik yedek üyeden olu-
şur.

(3) Doktora tez jürisi, söz konusu tezin üyelere teslim edildiği tarihten itibaren en erken
on gün, en geç otuz gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Sınav tarihi belir-
lendikten sonra ilgili ABDB/ASDB internet sayfaları ya da ilan panoları aracılığıyla sınav yeri
ve tarihini ilan eder. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, savunma
sınavından önce ABDB/ASDB aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Gerekçesiz bir şekilde
tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri
üyesi öğretim üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders ve-
rilmez. 

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Sınav 60-120 dakika süreli olup, tezin sunum kısmı dinleyicilere açıktır. 

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, tez hakkında salt çoğunlukla
Kabul, Ret veya Düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD Başkanlığınca tez savunma sınavını
izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. 

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. 

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini sınav tarihinden en geç yedi gün önce düzeltme kararı veren jüriye teslim
etmesinin ardından tez teslim tutanağını danışmanı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Öğrenci
tezini ilk savunma sınavında kararlaştırılan düzeltme sınav tarihinde veya danışman tarafından
önerilen altı aylık süre şartına aykırı olmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur. Altı ay içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini savunmayan öğrencinin tezi red-
dedilmiş sayılır.

(9) Tezi ilk savunma sınavında reddedilen veya altı ay içinde yapılan düzeltmeden son-
raki savunmada da tezi yetersiz görülen öğrencinin, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinin (4) numaralı alt bendi olan hükümler uygulanır. Gerekli hallerde EABD Kurulunun
önerisi ve EYK kararı ile danışmanı ve Tez İzleme Komitesi değiştirilerek yeni tez konusu için
50 nci madde hükümleri uygulanır. 
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(10) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını azami sürenin sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sı-
navına giremeyen bir öğrenciye, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve ilgili EYK onayı ile
tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(11) Azami süreyi dolduran öğrenciler ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ve öğrenim
ücretini ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder. Ancak, derse devam ve tez hazırlama
hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

Doktora diploması
MADDE 52 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

doktora tezinin en az üç adet ciltlenmiş kopyasını, iki adet CD kaydını, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, dok-
tora diploması almaya hak kazanır. Tezlerin bir ay içerisinde teslim edilmemesi halinde mezu-
niyet işlemleri yapılmaz.

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

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programıyla İlgili Esaslar

Sanatta yeterlik programının amacı
MADDE 53 – (1) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde, özgün

bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise, üstün bir uygulama ve
yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

Sanatta yeterlik programlarında ders yükü
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programı, toplam en az 10 dersten ve uygulamalardan

uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç 30 krediden ve uz-
manlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve yeterlilik sınavı, tez çalışması, sergi, tez,
proje, resital-konser, temsil gibi çalışmalardan ve toplam en az 90 AKTS kredisinden oluşur. 

(2) Dersler; danışmanın görüşü EASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak seçilen ders sayısı
kabul edildiği yüksek lisans programlarındaki derslerin toplam sayısının %50’sini geçemez.
Kapatılan ya da öğretim elemanı şartını sağlayamayan lisansüstü programlarda bu şart aranmaz.

(3) Sanatta yeterlik programları yurt içi ve yurt dışı entegre sanatta yeterlik programları
şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili yükseköğretim
kurumlarının teklifi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yük-
seköğretim Kurulunca belirlenir.

Sanatta yeterlik programlarının süresi
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programını normal tamamlama süresi ders ve tez

aşaması dahil en az dört yıl (8 yarıyıl) dır. Azami süre altı yıl (12 yarıyıl) dır. Ancak öğrenci
kayıtlı olduğu programdaki alması gerekli tüm dersleri alarak başarılı olan, kayıt yaptırarak
tez aşamasında en az üç yarıyıl süre kullanan, uluslararası hakemli bir dergide tezinden bir ma-
kalenin yayımlanması veya kabul edilmesi ya da EASD Kurulunca kabul edilen konser ve ben-
zeri çalışmaların sergilenmesi şartı ile altıncı yarıyılın sonunda tez savunma sınavına girebilir.

(2) Sanatta yeterlik programını belirtilen süre içinde tamamlayabilmek için, tez önerisi
kabulünden altı ay sonra, altı ay ara ile yapılacak en az iki tez izleme komitesi ara toplantısından
başarılı olunması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programında, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm ders-
lerden YT, CB veya bunun üzerinde bir not alması gerekir.

Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                 24 Nisan 2013 – Sayı : 28627

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 67



Sanatta yeterlik tez izleme komitesi
MADDE 56 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; EASD Kurulunun

görüşüne istinaden, EASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde tez izleme
komitesi oluşturulur. 

(2) Tez izleme komitesi (TİK) üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı
ve en az birisi ilgili ASDB dışından olmak üzere toplam üç üye yer alır. EASD’ında öğretim
üyesinin bulunmaması halinde EASD dışından iki üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması
durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılır, ancak Tez İzleme Komitesi üyesi
olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde bu maddenin birinci fık-
rasına uygun olarak üyeliklerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi
MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en erken üç

ay, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan
tez önerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğ-
renci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite
üyelerine dağıtır. 

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EASD Başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç
gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. 

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle
bir durumda yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen öğrenci, yeni bir tez konusu önermek koşuluyla üç ay içinde; danışman
ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.
Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin danışmanı ve tez konusu EASD Kurulunun
önerisi ve EYK onayı ile değiştirilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi ilk toplantısını sanatta ye-
terlik sınavının kabul edildiği EYK tarihinden itibaren ve en az altı ay sonra olacak şekilde,
biri Ocak-Haziran ve biri de Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere altı ay arayla yılda
iki kez toplanır. Öğrenci, komite üyelerine toplantı tarihinden en az bir ay önce yazılı bir rapor
sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak
çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından Yeterli (YT/Başarılı) veya
Yetersiz (YZ/Başarısız) olarak belirlenir ve en geç üç gün içerisinde Enstitüye bir tutanakla
teslim edilir.

(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez Yetersiz
(YZ/ Başarısız) bulunan öğrenciye 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) nu-
maralı alt bendi hükümleri uygulanır. Gerekirse danışmanı ve tez izleme komitesi EASD Ku-
rulunun önerisi ve EYK onayı ile değiştirilerek ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek
koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder. 

Sanatta yeterlik programının sonuçlanması
MADDE 58 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları; sergi veya proje, resi-

tal-konser, temsil gibi çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen bir metni belirlenen esaslara uygun
biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savun-
mak zorundadır.

(2) Sanatta Yeterlik tez jürisi, EASD Kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır.
Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir
yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere en az beş kişilik asıl, iki kişilik yedek
üyeden oluşur. İki danışmanlı tezlerde ise sanatta yeterlik tez jürisi, tez jürisi, üçü öğrencinin
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Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri, biri ikinci danışman ve en az biri başka bir
yükseköğretim kurumu içindeki EASD’na ait öğretim üyesi olmak üzere yedi kişilik asıl, iki
kişilik yedek üyeden oluşur.

(3) Sanatta Yeterlik tez jürisi, söz konusu tezin üyelere teslim edildiği tarihten itibaren
en erken on gün, en geç otuz gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Sınav tarihi
belirlendikten sonra ilgili EASD internet sayfaları ya da ilan panoları aracılığıyla sınav yeri ve
tarihini ilan eder. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, savunma sı-
navından önce ABDB/ASDB aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Gerekçesiz bir şekilde
tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri
üyesi öğretim üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders ve-
rilmez. 

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Sınav 60-120 dakika süreli olup, tezin sunum kısmı dinleyicilere açıktır. 

(6) Tez Savunma Sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, tez hakkında salt çoğunlukla
Kabul, Ret veya Düzeltme kararı verir. Bu karar, EASD Başkanlığınca tez savunma sınavını
izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. 

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. 

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini sınav tarihinden en geç yedi gün önce düzeltme kararı veren jüriye teslim
etmesinin ardından tez teslim tutanağını danışmanı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Öğrenci
tezini ilk savunma sınavında kararlaştırılan düzeltme sınav tarihinde veya danışman tarafından
önerilen altı aylık süre şartına aykırı olmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur. Altı ay içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini savunmayan öğrencinin tezi red-
dedilmiş sayılır.

(9) Tezi ilk savunma sınavında reddedilen veya altı ay içinde yapılan düzeltmeden son-
raki savunmada da tezi yetersiz görülen öğrenci hakkında 19 uncu maddenin birinci fıkrasının
(b) bendinin (4) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır. Gerekli hallerde, EASD’nın önerisi
ve EYK kararı ile danışmanı ve Tez İzleme Komitesi değiştirilerek, yeni tez konusu için 57 nci
madde hükümleri uygulanır. 

(10) Öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü
devam eder. Ancak azami süreyi dolduran öğrenciler, derse devam ve tez hazırlama hariç, öğ-
rencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

(11) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya
proje çalışmasını azami sürenin altı yıl (12 yarıyıl) sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş
olan öğrenci için dokuz yıl (18 yarıyıl) sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen
bir öğrenciye ilgili EASD Kurulunun önerisi ve ilgili EYK onayı ile tezini, sergi veya proje
çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(12) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya
proje çalışmasını tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim üc-
retlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda,
ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlan-
dırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına
başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş ol-
maları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendi-
lerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Sanatta yeterlik diploması
MADDE 59 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

sanatta yeterlik tezinin en az üç adet ciltlenmiş kopyasını, iki adet CD kaydını, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş ta-
rihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğ-
renci, sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Tezlerin bir ay içerisinde teslim edilme-
mesi halinde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylan-
mış adı bulunur. 

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan öğretime ilişkin uygulanacak usul ve esaslar
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte uzaktan öğretimle ilgili yer almayan hükümlere

ilişkin uygulamalarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Disiplinler arası anabilim/anasanat dalı başkanları
MADDE 61 – (1) Enstitülerde disiplinler arası anabilim/anasanat dalı başkanları

3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Ens-
titülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

(2) Disiplinler arası EABD/EASD Kurulları, disiplinler arası EABD/EASD öğretim
elemanları arasından en az üç kişinin EABD/EASD tarafından seçilerek EYK’ya sunulur. EYK
kararı ile üç yıllığına kabul edilen EABD/EASD Kurul üyeleri, sürelerinin dolması sonucunda
yeniden aynı yolla seçilebilir.

Öğrenci değişimi
MADDE 62 – (1) Yurt dışı ve yurt içindeki öğrenci değişimi ve ders alma ile ilgili ola-

rak, Üniversite ile yurt içi ve yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumu/ileri teknoloji
enstitüsü arasında yapılan anlaşmalar uyarınca; öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt
içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıt-
ları, bu süre içerisinde Enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu
öğrenciler, o dönem için kendi programlarında almaları gereken dersler yerine, okuduğu Üni-
versitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi öğrenci danışmanlarının ne-
zaretinde yapılarak, EABD/EASD Başkanının teklifi ve EYK’nın onayı ile kesinleşir. Bu ders-
lerden alınan notlar AKTS kredi sistemine göre değerlendirilir. Aynı değişim kapsamında, diğer
üniversitelerden gelen öğrencilere de, Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik
hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine, aldıkları dersleri ve başarı durumlarını
gösteren bir belge verilir.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 63 – (1) Öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı

payını ve öğrenim ücretini öder.
(2) Öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt

olma ve yenileme esnasında ikinci taksit ise diğer yarıyıl başında kayıt yenilerken ödenir.
(3) Öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin ka-

yıtları yapılmaz ve yenilenmez.
(4) Disiplin cezası alan öğrenciler hariç, kayıtlarını kayıt yenileme döneminden önce

donduran öğrencilerden dondurma süresini kapsayan yarıyıl/yarıyıllar için öğrenci katkı payı
alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili daha önce ödenmiş öğrenci katkı payı ve öğrenim üc-
reti varsa iade edilmez.

(5) Öğrenci katkı paylarıyla ilgili diğer hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uy-
gulanır.
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Öğrencilere yapılacak genel duyurular
MADDE 64 – (1) Öğrencilere yapılacak genel duyurular yazılı olarak birimlerdeki du-

yuru panoları veya Enstitünün internet sitesi vasıtasıyla ilan edilir. Şahsi tebligatlar ise öğren-
cinin kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya Enstitüde ilan edilmek su-
retiyle duyurulmuş sayılır.

(2) Uzaktan öğretim programında eğitim-öğretim ile ilgili tüm resmi duyurular, internet
üzerinden yapılır. Danışmanlara ait özel duyurular, internet üzerinde, danışman bilgilendirme
platformları ya da sıkça sorulan sorular bölümlerinde yer alır. Uzaktan öğretim programında
öğrencilerin eğitim için yönetime bildirdikleri e-posta adresi aynı zamanda tebligat adresidir.
Bu adreslere gönderilen her türlü yazışma ve tebligat öğrenciler tarafından alınmış sayılır.

Adres değişiklikleri
MADDE 65 – (1) Enstitüye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu

Enstitüye bildirmemiş, yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, bildirdiği adrese tebligat
yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır ve öğrenci aksini iddia edemez.

Doktora/sanatta yeterlik yayın koşulu
MADDE 66 – (1) 2010-2011 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren kayıt yaptıran;
a) Doktora öğrencilerinde, Enstitüye doktora tezini teslim edebilmesi için, doktora tezi

konusu ile ilgili olmak koşuluyla, uluslararası indekslerde taranan dergilerde en az bir makale
yayınlama veya yayına kabul edilme,

b) Sanatta Yeterlik öğrencilerinde, Enstitüye sanatta yeterlik tezini teslim edebilmesi
için eğitim-öğretim süresince tez-proje, konser-resital ile ilgili en az bir makale yazma,
ulusal/uluslararası sempozyum ve kongrelere katılma veya çalışması ile ilgili konser/resital
verme

şartı aranır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 67 – (1) 17/1/2012 tarihli ve 28176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

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

Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitim-

lerine 2010-2011 eğitim-öğretim yılından önce başlamış ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde
mezun olamayanlar ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun geçici 58 inci maddesi hü-
kümleri uyarınca başvuruda bulunup Üniversitedeki eğitimlerine yeniden başlayanlara ilişkin
olarak yapılacak işlemler şunlardır;

a) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarındaki dersler ve diğer
eğitim-öğretim esasları bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans hükümlerine tabidir.

b) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen birleştirilmiş
lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet
şartları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca
tespit edilen ilkeler doğrultusunda yapılır.

c) Mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmen-
liğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç)

ve (d) bentleri 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğren-
ciler hakkında uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte-

sinde yürütülen eğitim öğretim, kayıt ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kayıt,

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anabilim Dalı Kurulu: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İlgili Anabilim

Dalı Kurulunu,
b) Dekan: Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
c) Fakülte: Diş Hekimliği Fakültesini,
ç) Fakülte Kurulu: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,
d) Rektör: Üniversite Rektörünü,
e) Senato: Üniversite Senatosunu,
f) Üniversite: Trakya Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim öğretim yılı
MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Se-

natonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak, klinik uygulamalar (stajlar) ge-
rekli görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

Eğitim öğretim türleri ve dili
MADDE 6 – (1) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sis-

temi ile eğitim yapılır. Devam zorunludur. Fakültenin eğitim dili Türkçedir.
Eğitim öğretim dönemleri
MADDE 7 – (1) Eğitim öğretim dönemleriyle ilgili esaslar şunlardır:
a) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az yet-

miş eğitim öğretim günüdür. Yarıyıl/yıl sonunda uygulanan dönem sonu sınavları ile bütünleme
sınavları bu sürenin dışındadır. Staj programları, akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla
ilgili süresini aşabilir. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısal-
tabilir. Öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sür-
dürüleceği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği esaslara uygun olarak Senato
tarafından belirlenir.

b) Her öğretim yılının akademik takvimi, Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.
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c) Senato gerekli gördüğünde yaz öğretimi açılmasına karar verir. Yaz öğretiminin uy-
gulanması ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

ç) Resmi tatil günleri ders ve sınav yapılmaz. Ancak gerekli hallerde, ilgili Bölüm Baş-
kanlığının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bazı derslerin sınavları, Rektörlüğü bilgi-
lendirmek kaydıyla, Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Eğitim öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Fakültede beş yıllık eğitim programı uygulanır. Bu eğitim süresini ba-

şarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler

Fakülteye giriş ve kayıt
MADDE 9 – (1) Fakülteye kayıt, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara uygun

olarak yapılır. Fakülteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları Üniversitenin Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığınca yürütülür. Türk ve yabancı uyruklu adayların kayıt için şahsen başvurma-
ları gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kayıtları,
ilgili mevzuat hükümlerine göre Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Üniversite Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli bir mazereti olma-
yan, kayıt için zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci, kayıt hak-
kını kaybeder. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, her yarıyıl ka-

yıtlarını yenilemek zorundadır. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler, baş-
vurmaları ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğunun Yönetim Kurulu tarafından kabul edil-
mesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve devamsızlık sınırını aşmayan süre içinde
kayıt yenileyebilir. Bu süre içinde ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, derslere devam etme
hakkını kaybeder ve kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Bu durumdaki öğrenciler
klinik uygulamalara ve sınavlara giremezler; girilen sınavlar geçersiz sayılır. Mazeretli kayıt
yaptıran öğrencilerin, mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreler devamsızlık sa-
yılır.

Öğretim programları ve dersler
MADDE 11 – (1) Fakülte öğretim programı aşağıdaki iki dönemden oluşur:
a) I- Temel diş hekimliği bilimleri dönemi.
b) II- Klinik bilimler dönemi.
(2) Ders, uygulama, staj, dönem içi, alan ve benzeri çalışma programları, eğitim öğretim

yılının başında bütün olarak verilir.
Stajlar
MADDE 12 – (1) Stajlar, Fakülte Kurulu tarafından hazırlanan ve Senato tarafından

onaylanan esaslara göre belirlenir.
Seçmeli dersler
MADDE 13 – (1) Hangi seçmeli derslerin açılacağı ilgili yarıyılın başında ilan edilir.
(2) Seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci bu ders yerine açılan başka

bir seçmeli dersi alabilir.
Ders programı
MADDE 14 – (1) Fakülte Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile belirlenen akademik

takvime uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, gözlemci öğrenci ve staj programları
ve grupları eğitim öğretim yılı başından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir.
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Stajlar
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, dönem sonu sınavına girebilmek için devam etmekte ol-

dukları sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları pratik veya klinik uygulama (staj ve göz-
lemci öğrenci) çalışmalarını; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki
ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin yapmakla so-
rumlu oldukları bu çalışmalar ve değerlendirme yöntemleri ve başarı kriterleri ilgili Bölüm,
Anabilim veya Bilim Dalı Başkanlıklarınca hazırlanacak program gereği Fakülte Kurul kararı
ile eğitim öğretim yılı başında ilan edilir.

(2) Fakülte şartları ve eğitimin durumuna göre gerektiğinde bu programlarda Anabilim
Dalı Kurullarının görüşleri doğrultusunda yapılan düzenlemeler Fakülte Kurulu kararıyla uy-
gulamaya konur.

(3) Dördüncü sınıf klinik uygulama eğitim programı sona erdikten sonra, klinik uygu-
laması olan dersin dönem sonu sınavından bir gün öncesine kadar olan süre; ilgili dersin klinik
uygulama döneminde eksik kalan ödevlerin tamamlanmaları için öğrencilere tanınır. Son sınıf
öğrencileri hariç, öğrencilerin devam ve klinik uygulama çalışmalarına ait durumları ile dönem
sonu sınav hakkı elde edip edemedikleri, ilgili Anabilim Dalı tarafından ilgili dersin dönem
sonu sınav tarihinden bir gün önce Dekanlığa bildirilir ve ilan edilir.

(4) Beşinci sınıf staj öğrencileri, klinik uygulama ödevlerini staj sonu sınavından bir
gün öncesine kadar tamamlamak zorundadırlar.

(5) Klinik uygulamalarda, eğitim öğretim yılı başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve
başarılı olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin dönem sonu veya staj sonu sınavına girme
hakkı elde edemeyen 4 üncü ve 5 inci sınıf staj öğrencileri, eksik kalan ödevlerini, klinik ola-
naklar dahilinde ilgili dersin bütünleme sınav tarihinden bir gün öncesine kadar tamamlayabilir.

(6) Klinik uygulaması olan derslerde başarılı olan 3 üncü ve 4 üncü sınıf öğrencileri,
başarılı oldukları derslerin bir sonraki eğitim yılına ait staj puanlarının en fazla % 50'sini, takip
eden yaz tatilinde Anabilim Dalı Başkanlıklarının düzenlemeleri ile ilgili kliniklerde yapabi-
lirler.

Teorik derslerdeki uygulamalar
MADDE 16 – (1) Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile programda teorik

olarak görülen dersin her eğitim öğretim yılı için belirlenen ve toplam ders saatinin dörtte birini
geçmeyen bölümü uygulamalı olarak yaptırılabilir. Bu dersin sınav sonucu tek not ve teorik
ders sonucu olarak ilan edilir.

Sınıf geçme
MADDE 17 – (1) Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Kaydını

her yarıyıl yenileyen öğrenci o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, o
yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa, ertesi yıl bir üst sınıftan ders alamaz ve sadece
başarısız olduğu dersi/dersleri tekrarlar. Ancak bu dersleri başardıktan sonra, üst sınıfa geçer.

Ders muafiyetleri
MADDE 18 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, eğitim-öğretim yılının ilk

iki haftası içinde daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler
için muaf olma isteğiyle Dekanlığa yazılı başvuruda bulunabilir.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, konu ilgili dersin öğretim üyesi
görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Yönetim Kurulu öğrencinin ön-
ceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını ve öğrencinin birinci,
üçüncü veya beşinci yarıyıllardan hangisine intibak ettirileceğini karara bağlar. Muaf sayılan
derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır. Bu süre Fakültenin eğitim öğretim ile ilgili
azami süresinden düşülerek programın kalan dersleri, kalan yarıyıl/yıllarda başarı ile bitiril-
melidir. Öğrencilerin kredi hesaplamalarında intibak ettirildikleri sınıftaki eş değerli dersin
kredisi esas alınır.
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Derslerle ilgili intibaklar
MADDE 19 – (1) Öğretim programlarında yapılan değişiklikler, program değişikliği

sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan uyum esaslarına göre tüm öğrencilere uy-
gulanır. Öğrencilerin bulundukları sınıftaki yeni programa intibakları esastır.

(2) Yatay geçişle Fakültenin herhangi bir yarıyıl/yılından öğrenime devam ettirilen öğ-
renci, bu yarıyıl/yılın öğretim programından sorumlu tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslere Devam ve Sınavlar

Devam mecburiyeti
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin teorik derslere % 70, uygulamalı derslere, pratik ve klinik

uygulamalara % 80 oranında devamları zorunludur. Derslere ve öteki öğretim faaliyetlerine
devam durumu öğretim elemanı tarafından yapılan yoklamalarla tespit edilir.

(2) Anabilim dallarından ve ilgili derslerin sorumluları tarafından gönderilen sonuçlar
Dekanlıkça ilan edilir. Devamsızlık sebebiyle ders tekrarına kalmamış olmak şartıyla, bütün-
leme sınavı sonunda uygulamalı ve uygulaması olan teorik dersler dışındaki derslerden ders
tekrarına kalan öğrencilerin devam zorunluluğu Yönetim Kurulu kararıyla kaldırılabilir. Sağlık
raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz, ancak raporlu olan süre azami eğitim öğretim süresi
dışında tutulur.

Danışman görevlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Öğrencilere, eğitim öğretim konularında karşılaşacakları problem-

lerin çözümünde yardımcı olmak üzere, öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce bölüm başkan-
lığının önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulunca bölüm öğretim elemanları arasından da-
nışmanlar görevlendirilir. Danışmanlar ayrıca, öğrencilerin seçmeli ders seçimlerinde yönlen-
dirici olmak ve ders kayıtlarının kurallara uygun olmasını sağlamakla görevlidir. Danışmanların
görevlerine ilişkin diğer ilkeler Fakülte Yönetim Kurulunca ayrıca belirlenir.

Sınavlar
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, dö-

nem sonu (yarıyıl/yıl sonu) sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek
ders telafi sınavlarıdır.

(2) Sınavlar test, test-yazılı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygula-
malı, yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Öğrenciler dönem sonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından
pratik, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludurlar. Ancak, beşinci sınıf öğrencileri, diş he-
kimliği diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle klinik uygulama gördükleri
dersin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfredatından pratik, klinik uygulama ve teo-
rik olarak sorumludurlar.

Ara sınav ve dönem içi çalışmalar
MADDE 23 – (1) Ara sınav, ilgili eğitim öğretim programında öngörülen derslerden

yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için en az bir yazılı ara sınav yapılır. Ortak zorunlu
dersler hariç, bir günde bir sınıfa ait ençok iki dersin ara sınavı yapılır. Bir günde, bir sınıfa ait
ortak zorunlu dersler hariç en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılma-
ları esastır. Ancak Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava
katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları tak-
dirde mazeret sınavı açılır. Sağlık sorunu nedeniyle alınmış olan sağlık raporları Yönetim Ku-
ruluna iletilir. Beşinci sınıf klinik uygulamalarında ara sınav zorunlu değildir, ancak anabilim
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dalının teklifi ve Fakülte Kurulunun onayı ile beşinci sınıf klinik uygulamalarında ara sınav
yapılabilir. Yazılı ara sınav programı akademik takvime uygun olarak ilgili Anabilim Dalı öğ-
retim üyesi veya görevlilerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve her yarıyılın başladığı günü iz-
leyen on beş gün içerisinde Dekanlıkça ilan edilir.

(2) Öğrenciler, Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre devam mecburiyetleri Yönetim
Kurulu tarafından kaldırılmış olsa bile, her yarıyılda açılacak en az bir ara sınava girmek zo-
rundadır.

(3) Ara sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin
becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir.
Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili Anabilim Dalı Kurulunun teklifi ile Fakülte
Kurulunca belirlenir.

Dönem sonu sınavı
MADDE 24 – (1) Dönem sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl/yıl

sonunda gireceği sınavdır.
(2) Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için yarıyıl/yıl başında kayıt olmak,

derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak stajlar hariç, en az bir yazılı ara sınava katılmak
ve dersin pratik teorik uygulaması ve diğer gereklerini başarmak zorunludur. Pratik ve klinik
uygulaması olan derslerde ilan edilen sayı ve türde uygulamayı eksiksiz ve başarılı olarak ta-
mamlamak zorunludur.

Staj sonu sınavı
MADDE 25 – (1) Staj sonu sınav notu staj süresince öğrencilerin klinik yeterliliklerinin

değerlendirilmesi sonucunda belirlenir. Dördüncü sınıf öğrencileri klinik uygulama ödevlerini
eksiksiz tamamladıkları takdirde staj sonu sınavına alınırlar. Tamamlayamayanlar Bu Yönet-
meliğin 15 inci maddesinde belirtilen koşulları yerine getirdikten sonra dönem sonu staj sına-
vına girerler. Beşinci sınıf staj sonu sınavı ile ilgili esaslar anabilim dalları tarafından belirlenir.

Bütünleme sınavı
MADDE 26 – (1) Bütünleme sınavları, dönem sonu sınavı sonucunda başarısız olan

öğrencilere sadece başarısız oldukları dersler için verilen sınav haklarıdır. Yarıyıl veya dönem
sonu sınavından en az on beş gün sonra ve akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ya-
pılır.

(2) Klinik uygulamalarda, eğitim öğretim yılı başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve
başarılı olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin dönem sonu veya staj sonu sınavına girme
hakkı elde edemeyen dördüncü ve beşinci sınıf staj öğrencileri, eksik kalan ödevlerini, ilgili
dersin bütünleme sınav tarihinden yedi gün öncesine kadar başarılı olarak tamamladıkları tak-
dirde, yalnız bütünleme sınavına girebilirler.

(3) Beşinci sınıf staj sonu sınav notu başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavına toplu
olarak en son staj grubunun staj sonu sınavından en az yedi gün sonra ve akademik takvimde
belirtilen tarihler arasındaki bütünleme sınav döneminde alınırlar. Ancak, bütünleme sınavında
başarısız olarak bir sonraki eğitim öğretim yılında bir staj grubuna intibakı yapılan beşinci sınıf
öğrencilerine bütünleme sınav hakkı öğrencinin başvurusu üzerine Yönetim Kurulu kararıyla
takip eden staj sonu sınav döneminde kullandırılabilir.

Mazeret sınavı
MADDE 27 – (1) Mazeret sınavı Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir

sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır.
(2) Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı Yönetim Kuru-

lunca tespit ve ilan edilir. Bu sınavlara katılacak öğrenciler giremedikleri ara sınavın müfredat
programından sorumludurlar.
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(3) Mazeret sınavı için ayrıca mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınav hakkı aynı ders
için birden fazla kullanılmaz.

(4) Dönem sonu, bütünleme ve tek ders telafi sınavları için mazeret sınavı açılmaz.
(5) Sağlık mazeretinin kabulü için sağlık raporunun rapor süresinin bitiminden sonra

en çok yedi gün içinde tasdiki ve idareye verilmesi zorunludur.
Tek ders telafi sınavı
MADDE 28 – (1) Tek ders telafi sınavı bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki şartları

daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, bütünleme sınavı sonrasında bir dersten başarısız
olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Tek ders telafi sınavıyla esaslar şunlardır:

a) Tek ders telafi sınavı mezun olmak için tek ders durumuna düşülen yarıyıl/yılı takip
eden yarıyıl/yılın ilk ayı içerisinde akademik takvimde belirtilen zamanda yapılır. Bu sınavda
başarılı olmak için en az (CC) notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara
sınav notu dikkate alınmaz.

b) Tek ders telafi sınavı, diğer sınıflar için tek ders durumuna düşülen yılı takip eden
akademik takvimin bir hafta öncesine kadar belirtilen zamanda yapılır. Bu sınavda başarı no-
tunun belirlenmesinde yıl sonu başarı notu hesaplama esasları geçerlidir.

Sınavın geçerliliği
MADDE 29 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara gir-

mek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sı-
nava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruş-
turması açılır.

(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya
teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten (FF) notu ile başarısız olmuş sayılır. Di-
siplin işlemleri ayrıca yürütülür.

Sınavların düzenlenmesi
MADDE 30 – (1) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Dekanlık tarafından

tespit ve ilan edilir. Dinî ve millî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapı-
labilir. Bütünleme sınavları dönem sonu sınavlarının bitiminden en az iki hafta sonra yapılır.

Sınav evrakının saklanması
MADDE 31 – (1) Her türlü sınav kağıdı, yetkili kurulların tespit edeceği esaslara göre

sınava giriş tarihinden itibaren iki yıl süre ile Dekanlık tarafından saklanır.
Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz
MADDE 32 – (1) Her sınavın sonuç ve belgesi, o sınav tarihinden itibaren en geç bir

hafta içinde Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve
Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanın-
dan itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yapabilir. Dekan, itirazı, ilgili bölüm/ana
bilim dalı başkanına incelettirir. Sonuç on gün içinde Dekanlığa bildirilir. Tespit edilen maddî
hata Fakülte Yönetim Kurulunca düzeltilir.

Başarı notu
MADDE 33 – (1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun he-

saplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem içi çalışmaların ağırlığı % 60, dönem so-
nu/bütünleme sınavlarının ağırlığı % 40’tır. Ayrıca dersin öğretim elemanı, dönem başında,
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dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları
ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.

100 puan üzerinden değeri Harfli notu Katsayı
90-100 AA 4.00
80-89 BA 3.50
70-79 BB 3.00
65-69 CB 2.50
60-64 CC 2.25
50-59 DD 2.00
30-49 FD 1.00
0-29 FF 0.00
(2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak,

genel not ortalaması (GNO) CB ve üzerinde olan öğrenciler, DD başarı notu ile de başarılı sa-
yılırlar ve başarı notu, katsayısı 2.00 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev ve
uygulamaların önem kazandığı derslerde; bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etki-
leyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun
nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.
Sınırsız sınav hakkı verilmiş ve daha önce yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanılmış olan
derslerde başarı notu, eski yarıyıl içindeki çalışma ve ara sınav sonuçlarına bakılmadan, sadece
yarıyıl yıl sonu sınav notu ile belirlenir. Tek ders sınavlarının ve ek sınavların sonuçları, başarı
notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.

(3) Ayrıca not belgesinde, aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır:
a) DZ (devamsız) notu; ders kaydı yaptırılan ancak devam koşulu yerine getirilemeyen

kredili dersler için verilir ve FF notu olarak değerlendirilerek ortalamalara katılır.
b) BL (başarılı) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarılı öğrencilere

verilir.
c) BZ (başarısız) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarısız veya de-

vamsız öğrencilere verilir.
ç) MF (muaf) notu; yeterlik ve muafiyet sınavları sonucunda başarılı bulunan öğrenci-

lere verilir. Ortalamalara katılmaz.
d) TR (transfer) notu; Üniversite dışında nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile

Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere daha önce almış oldukları ve denkliği kabul edilen
dersler için verilir. Ortalamalara katılmaz.

Not ortalaması
MADDE 34 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait yarıyıl not ortalaması (YNO) ve almış oldukları tüm derslere ait genel not ortalaması
(GNO) hesaplanarak belirlenir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için o yarıyılda
öğrencinin bütün derslerden aldığı notların katsayıları, dersin kredisi ile çarpılıp toplanarak
hesaplanan toplam kredi puanı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Genel not or-
talaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bö-
lümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Sonuçlarda, ondalık noktadan
sonraki üçüncü sayı 5’ten küçükse sıfıra; 5 veya 5’ten büyükse, ikinci sayıyı bir arttıracak şe-
kilde yuvarlanarak iki hane esas alınır. Genel not ortalamasına (AA), (FF) ve arasındaki notlar
esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün
notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilen dersler,
ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmazlar.
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Ders tekrarı
MADDE 35 – (1) Klinik uygulama ve staj dışında, herhangi bir dersten başarısız olan

öğrenciler 17 nci maddede belirtilen şartları yerine getirmek üzere o dersi tekrar eder. Öğren-
ciler, sınavına girmediği veya girip de başarılı olamadığı dersi tekrarlamak zorundadır. Bu du-
rumda öğrenci, kayıt, devam, ara sınav ve varsa pratik şartlarını yerine getirerek dersi tekrar
eder.

(2) Bütünleme sınav dönemine kadar klinik uygulama ödevlerini eksiksiz ve başarılı
olarak tamamlayamayan ve sınav hakkı elde edemeyen dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri
azami öğrenim sürelerini aşmamak kaydıyla takip eden eğitim öğretim yılında ilk staj grubuna
intibakları yapılarak eksik ödevleri başarılı olarak tamamlamak suretiyle dönem sonu sınav
hakkı elde ederler. Bunlardan dördüncü sınıf öğrencileri, başarısız oldukları dersin teorik ders
ve ara sınavlarına girmek zorundadırlar.

(3) Bütünleme sınavı sonunda başarısız olan dördüncü ve beşinci sınıf staj öğrencileri,
izleyen eğitim öğretim yılında intibak ettirildikleri staj gruplarında klinik uygulama ödevlerini
yapmaksızın öğrenimlerine devam ederler. Bunlardan dördüncü sınıf öğrencileri, başarısız ol-
dukları dersin teorik ders ve ara sınavlarına girmek zorundadırlar.

Kayıt dondurma
MADDE 36 – (1) Öğrenci haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak Yönetim Kurulu

kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok dört
yarıyıl kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez ve
kaydının dondurulduğu yarıyıl ve yılda sınavlara giremez. Onaylanan kayıt dondurma süreleri,
kararda belirtilmek şartıyla, öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Kayıt dondurma isteğinde haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlık ile ilgili mazeretinin olması.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısı ile Öğrenime Yük-
seköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı
ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

ç) Birinci derecede kan bağı bulunan hısımların ağır hastalığı halinde, bakacak başka
kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgele-
mesi ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.

d) Ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi.
e) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çercevesinde öğrencinin, öğrencilik sıfatını
kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali.

f) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin
kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Öğrencinin tutukluluk hali.
ğ) Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulu ta-

rafından onaylanacak diğer durumlar.
(3) Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleri ile birlikte, akademik

takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde
Dekanlığa yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar
işleme konulmaz. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez
ve sınavlara giremez.

(4) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması
gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de kayıt donduru-
labilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren 15 günlük süre içinde başvurmak zo-
runludur. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı yolla işlem yapılır.
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Yarıyıl veya yıl içinde kayıt dondurulması halinde öğrenci, ayrıldığı yarıyıl veya yılbaşından
öğrenimine devam eder. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt donduruldu-
ğunda, bu kayıt dondurma onaylandığı tarihten geçerli olup, öğrencinin kayıt dondurma tarihini
izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt
dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Sınav
dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulması halinde kayıt dondurma hiçbir
suretle yarıyıl başından geçerli olarak uygulanmaz. Ancak burada sıralanan nedenlerin devamı
halinde Yönetim Kurulu tarafından kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir.

(5) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yap-
tırmak suretiyle, kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder.
Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine
devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile Dekanlığa başvurmaları gerekir. Başvuru, Yönetim
Kurulu tarafından karara bağlanır.

Değişim programları
MADDE 37 – (1) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında

öğrenci değişim programları uygulanabilir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve bu konudaki diğer
esaslar Senatoca belirlenir.

Yatay geçişler
MADDE 38 – (1) Yatay geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-
sında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İliş-
kin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanlara ön lisans diploması
verme

MADDE 39 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön li-
sans diploması almaları veya meslek yüksek okullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli
ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimini Tamamlamayan veya Tamam-
layamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hak-
kında Yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Önlisans diploması alan
öğrenciler, mezun öğrenci kabul edilirler ve lisans öğrenimine devam edemezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mezuniyet ve diploma
MADDE 40 – (1) Öğrenci diş hekimliği diplomasına hak kazanabilmesi için gerekli

olan yıllık en az 60 AKTS kredisi olmak üzere toplam 300 krediyi tamamlamak zorundadır.
(2) Diş hekimliği eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere diş hekimliği diploması

ile diş hekimi ünvanı verilir. Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin, alması
gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve böylece en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını
sağlamış olması gerekir.

(3) Dereceye giren öğrenciler Yönetim Kurulu kararı ile ödüllendirilir. Derecelendirme,
diş hekimliği programını beş yılda tamamlamış mezunlar arasında yapılır. Genel not ortalaması
3.00-3.50 arasında olan öğrenciler onur, 3.51 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur
listesine kayıt edilirler. Disiplin cezası almış olan öğrenciler onur öğrencisi olamaz.

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır ve herhangi bir nedenle
yenisi verilmez. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde ikinci nüsha (duplikata) olarak
yeniden hazırlanır. Diplomada başarı derecesi belirtilmez, sadece başarılı olduğu yazılır ve
program adı açıklanmak suretiyle lisans diploması verilir. Diplomalar Rektör ile Dekan tara-
fından imzalanır.
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İlişik kesme
MADDE 41 – (1) Aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin fakülte ile

ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çer-

çevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması.
Disiplin işleri
MADDE 42 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
(2) Üniversiteden süreli olarak uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğ-

renim sürelerinden sayılır.
Tebligat, adres bildirme
MADDE 43 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin fakülteye kayıt esnasında bildirdiği

daimi adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede ilan edilmek
suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa di-
lekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler kendilerine
geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.

Kıyafet
MADDE 44 – (1) Öğrenciler, eğitimin özelliği olarak Fakülte içerisinde, klinik ve la-

boratuvarlarda modeli Fakültenin öğrenci işleri bürosunda bulunan gömleklerini giymek ve
üzerinde kimliklerini belirtecek tanıtma kartlarını taşımak zorundadırlar. Klinik ve laboratuvar
gömlekleri ile Fakülte dışında dolaşılmaz. Aksi davranışta ısrar edenler hakkında disiplin iş-
lemleri yapılır.

Mazeret beyanı
MADDE 45 – (1) Öğrenciler haklı ve geçerli mazeretleri ve sağlıkları ile ilgili neden-

lerle ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aldıkları belgelerini mazeretlerinin bitiminden
itibaren en geç yedi gün içerisinde Fakülte Dekanlığına vermek zorundadırlar. Haklı ve geçerli
nedenlerle mazeretleri kabul edilen öğrenciler, mazeretli oldukları süre içerisinde teorik ders,
ara sınav, dönem sonu ve bütünleme sınavlarına giremezler, laboratuvar ve uygulamalara ka-
tılamazlar, klinik çalışmaları yapamazlar.

Demirbaşlar
MADDE 46 – (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her

türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakımından, temizliğinden ve korunmasından
sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde, ilgili öğrenci
ya da öğrenciler tarafından tazmin edilir.

Tedavi uygulamaları
MADDE 47 – (1) Klinik öğrencileri, hastaların gerekli olan tedavilerini bulundukları

Anabilim Dalının göstereceği düzen ve anlayışta yapmak zorundadır. Hastaların her türlü tedavi
planlamaları ve gerekli malzemelerin temini ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzen-
lenir, öğrenciler buna uymak zorundadırlar.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 11/8/2003 tarihli ve

25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2013/15
İşyeri : Kent Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Körfez Mah. Yunus Emre Kültür Merkezi Berk Sok.
KOCAELİ

SGK Sicil No : 81575.041
Tespiti İsteyen : Belediye-İş Sendikası
İnceleme : Kent Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş.'de Bakanlığımızca yapılan in-

celemede; Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan şirket tarafından 5393 sayılı Belediye
Kanununun 17/6/2010-5998/1 maddesi ile değişik 73’üncü maddesinde belirtilen kentsel
dönüşüm ve gelişim alanları konusunda getirilen hükümlere göre, gerçek ve tüzel şahıslara ait
kamulaştırılan alanlardan trampa usulü ile kendisine devredilen taşınmazlar veya kendi
mülkiyetleri üzerinde projelendirmeler yapma, bunlar üzerinde konut üretimi, alan altyapı
hizmetleri, üretilen bu konutların satış, pazarlama işlerini yapma, söz konusu konut üretim işini
kendi bünyesinde projelendirip, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri gereğince, teknik
ve idari şartnamelerini hazırlama, ihaleye çıkmak sureti ile kanunda belirtilen kriterlere uygun
firmalara 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi yaparak verme, yapılan işin yapım süreçlerini
takip ve kontrol ederek, geçici ve kati kabul işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkol-
ları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkolunda yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar: Kent Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle
İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin
Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun
5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.              :  2013/17
İşyeri                     :  Trenkwalder GUT Temizlik Hizmetleri
                                 Tic. ve San. A.Ş.
                                 Birlik Mah. 8. Cad. 444 Sk. No: 12/3
                                 Çankaya/ANKARA
Tespiti isteyen       :  Liman-İş Sendikası
İnceleme                :  Trenkwalder GUT Temizlik Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş.'de

Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin Trenkwalder Grup Yönetim Hizmetleri A.Ş.'den
yönetimsel destek aldığı, söz konusu şirketin Trenkwalder GUT Temizlik Hizmetleri Tic. ve
San. A.Ş.'de %80 oranında payının bulunduğu ancak, tüzel kişiliklerinin farklı olduğu, şirketin
teklif ya da ihale mevzuatına göre özel şirket ve kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarına
her türlü temizlik hizmeti, su saati okuma, sokak temizliği, park ve bahçe düzenlemesi hizmeti
verdiği, yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkolunda yer
aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Trenkwalder GUT Temizlik Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş. işyerinde yapılan iş-
lerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkoluna girdiğine
ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
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          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.            :   2013/19
İşyeri                    :   Trenkwalder Good To Great Stok Sayım Hizmetleri A.Ş.
                                 Dünya Ticaret Merkezi A-l Blok Kat: 2 Daire: 393
                                 Yeşilköy/İSTANBUL (merkez)
Tespiti İsteyen     :   Liman-İş Sendikası
İnceleme               :   Trenkwalder Good To Great Stok Sayım Hizmetleri A.Ş.'de

Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin Trenkwalder Grup Yönetim Hizmetleri A.Ş.'den
yönetimsel destek aldığı, söz konusu şirketin Trenkwalder Good To Great Stok Sayım Hizmet-
leri A.Ş.'de %58,29 oranında payının bulunduğu ancak, tüzel kişiliklerinin farklı olduğu, ihale
ile iş aldıkları 27 farklı işyerinde alt işveren olarak faaliyet gösterilen işyerlerinin depo ve
mağazalarında stok sayım hizmeti verildiği, merkez adresinde ise işin sevk ve idaresinin
yürütüldüğü, yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkolunda
yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Trenkwalder Good To Great Stok Sayım Hizmetleri A.Ş. ve bağlı işyerlerinde
yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkoluna
girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

—— • ——
          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.              :  2013/22
İşyeri                     :  Trenkwalder Vanlıoğlu Temizlik ve Sosyal Hiz.
                                 Tic. ve San. A.Ş.
                                 Hacıhalil Mah. Şehit Numan Dede Cad. Serhat Apt.
                                 No: 20 Gebze/KOCAELİ (merkez)
Tespiti İsteyen      :  Liman-İş Sendikası
İnceleme                :  Trenkwalder Vanlıoğlu Temizlik ve Sosyal Hiz. Tic. ve San.

A.Ş.'de Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin Trenkwalder Grup Yönetim Hizmetleri
A.Ş.'den yönetimsel destek aldığı, söz konusu şirketin Trenkwalder Vanlıoğlu Temizlik ve
Sosyal Hiz. Tic. ve San. A.Ş.'de %77 oranında payının bulunduğu ancak, tüzel kişiliklerinin
farklı olduğu, şirketin teklif ya da ihale mevzuatına göre özel şirket ve kuruluşları ile kamu
kurum ve kuruluşlarına her türlü temizlik hizmeti, park ve bahçe düzenlemesi ve personel
hizmetleri verdiği yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkol-
unda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Trenkwalder Vanlıoğlu Temizlik ve Sosyal Hiz. Tic. ve San. A.Ş. ve bağlı
işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı "Genel
işler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA

KULLANILACAK 2013 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık

ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik

hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2013 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının

mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı

dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

Yapının Birim 

Maliyeti

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m2

I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR………………………………………………………… 85,00

. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları

. Basit kümes ve basit tarım yapıları

. Plastik örtülü seralar

. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları

. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar

. Yardımcı yapılar (Müştemilat)

. Gölgelikler-çardaklar

. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR…………………………………………………………. 145,00

. Cam örtülü seralar

. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları

. Su depoları

. İş yeri depoları

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

II. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR………………………………………………………… 235,00

. Kuleler, ayaklı su depoları

. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları

. Kayıkhane

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
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B GRUBU YAPILAR………………………………………………………… 320,00

. Pnömatik ve şişirme yapılar

. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler

. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları

. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı

ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)

. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri

. Jeoloji, botanik ve tema parkları

. Mezbahalar

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR…………………………………………………………. 370,00

. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)

. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton ve çelik yapılar)

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

III. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR…………………………………………………………. 490,00

. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor sa-

lonları, jimnastik salonları, semt salonları)

. Katlı garajlar

. Hobi ve oyun salonları

. Ticari bürolar (üç kata kadar-üç kat dahil-asansörsüz ve kalorifersiz)

. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b)

. Basımevleri, matbaalar

. Soğuk hava depoları

. Konutlar (dört kata kadar-dört kat dahil-asansörsüz ve kalorifersiz)

. Akaryakıt ve gaz istasyonları

. Kampingler

. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)

. Semt postaneleri

. Kreş-Gündüz bakımevleri

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR………………………………………………………….. 585,00

. Entegre tarımsal endüstri yapıları

. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)

. Gençlik Merkezleri

. Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları

. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler

. Temel eğitim okulları

. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri
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. Jandarma ve emniyet karakol binaları

. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri

. Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)

. Halk evleri

. Pansiyonlar

. 150 kişiye kadar cezaevleri

. Fuarlar

. Sergi salonları

. Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)

. Marinalar

. Gece kulübü, diskotekler

. İtfaiye kurtarma istasyonları

. Misafirhaneler

. Büyük çiftlik yapıları

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

IV. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR…………………………………………………………. 650,00

. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim

yapıları)

. Poliklinikler

. Liman binaları

. Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)

. 150 kişiyi geçen cezaevleri

. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri

. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişiye kadar)

. Entegre sanayi tesisleri

. Aqua parklar

. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan)

. Yaşlılar huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları

. Büyük alışveriş merkezleri

. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 21.50 m.’yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli)

. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR………………………………………………………….. 730,00

. İş merkezleri

. Araştırma binaları, laboratuarlar ve sağlık merkezleri

. Metro istasyonları

. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları

. Büyük postaneler (merkez postaneleri)

. Otobüs terminalleri
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. Satış ve sergi binaları (showroomlar)

. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)

. Banka binaları

. Normal radyo ve televizyon binaları

. Özelliği olan genel sığınaklar

. Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi)

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR………………………………………………………….. 840,00

. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

. Bakanlık binaları

. Yüksek öğrenim yurtları

. Arşiv binaları

. Radyoaktif korumalı depolar

. Büyük Adliye Sarayları

. Otel (3 yıldızlı) ve moteller

. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

V. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR…………………………………………………………. 1.040,00

. Radyo-Tv İstasyonları

. Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi

. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar

. Borsa binaları

. Üniversite kampüsleri

. Yapı yüksekliği 51,50 m’yi aşan yapılar

. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b.

bulunan)

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR.......................................................................................... 1.270,00

. Kongre merkezleri

. Müze, sergi kütüphane kompleksleri

. Olimpik spor tesisleri-hipodromlar

. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları

. Hastaneler

. Havaalanları

. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişinin üzerinde)

. Oteller (4 yıldızlı)

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
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C GRUBU YAPILAR………………………………………………………….. 1.450,00
. Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)
. Büyük radyo ve televizyon binaları
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.
D GRUBU YAPILAR………………………………………………………….. 1.750,00
. Opera, tiyatro, bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri
. Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun
olarak yapılan yapılar
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

Açıklamalar:
1-) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca

Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belir-
lenecektir.

2-) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çı-
karılan yapılar için, 2013 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mi-
marlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiş-
tirilmeksizin 2013 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

Tebliğ olunur.
—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN
MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN

2013 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI
HAKKINDA TEBLİĞ

28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım
İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin,
ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda
belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

1/1/2013 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli
katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2014 tarihine kadar uygulanacaktır.
b) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) ve geçerliliğini

muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 24.327,197 ile çar-
pılacaktır.

c) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik kar-
neleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 20.227,614 ile çarpılacaktır.

ç) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebil-
mesi için 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uy-
gulanacaktır.
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Tebliğ olunur.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE

YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL
VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, akaryakıt haricinde kalan petrol ürün-

lerinin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temininde uygunluk yazısı düzenlenmesine ilişkin
usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun

9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanı-
larak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü: Bu Tebliğin Ek-1’i kapsamında yer alan mad-

deleri,
b) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
c) Daire: Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığını,
ç) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
d) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ifade eder.
Uygunluk yazısı yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı kay-

naklardan temin edilebilmesi için Kurumdan uygunluk yazısı alınması gerekir. Uygunluk yazısı
alınması kaydıyla akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin;

a) Yurt içinden temini sanayiciler,
b) Yurt dışından ithali doğrudan sanayiciler ya da sanayiciler adına ithalatçılar
tarafından yapılabilir.
(2) Ek-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı verilen ürünleri yurt içinde

üreten kişiler, bu ürünleri yurt içinde sadece Kurumdan uygunluk yazısı alan kişilere satabilir.
(3) Aynı kişiye hem sanayici hem de ithalatçı sıfatıyla uygunluk yazısı verilmez.
(4) Sanayiciler, en fazla iki ithalatçıya yetki vermek suretiyle, uygunluk yazısı talebinde

bulunabilir.
(5) İthalatçıların, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre sermaye

şirketi olması zorunludur.
(6) İthalatçılar, sanayiciler adına ithal ettikleri maddeleri başka kişilere veremez.
Uygunluk yazısı aranmayacak durumlar
MADDE 5 – (1) Sevkiyat başına net 150 kilogramı aşmayan akaryakıt harici petrol

ürünü temininde uygunluk yazısı aranmaz.
(2) Lisansı kapsamında faaliyette bulunan rafinerici lisansı ile işleme lisansı (petrokim-

ya) sahibi kişiler tarafından yapılan akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temininde uygunluk
yazısı aranmaz.
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(3) Aşağıda sayılan lisans sahiplerinin, Ek-2’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ile
tanımları belirtilen ürünleri temininde uygunluk yazısı aranmaz:

a) Madeni yağ lisansı sahibi kişiler,
b) Lisansına madeni yağ faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş dağıtıcı lisansı

sahibi kişiler,
c) Piyasa faaliyeti kapsamındaki ürünler içerisinde madeni yağ işli ihrakiye teslimi li-

sansı sahibi kişiler,
ç) Lisansına ihrakiye teslimi faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu ve ihrakiye teslimi

faaliyeti kapsamındaki ürünler içerisinde madeni yağ işlenmiş dağıtıcı lisans sahibi kişiler.
Başvuru
MADDE 6 – (1) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyen kişiler,

Ek-3’teki başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte Kuruma müracaat ederler.
(2) Bu Tebliğde aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde

noter tarafından tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir.
(3) Daha önce uygunluk yazısı başvurusu kapsamında alınarak Kurum kayıtlarına ak-

tarılan, değişmediği ve halen geçerli olduğu başvuru sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen
belgeler uygunluk yazısı başvurusu için yeniden istenmez.

(4) Uygunluk yazısı başvurusunun ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti
halinde söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde başvuru kap-
samında sunulan belgelerin iade edileceği başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Belirtilen
süre içerisinde eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı
iade edilir.

Gerekli belgeler
MADDE 7 – (1) Sanayiciler tarafından bizzat yapılacak uygunluk yazısı başvurusu

kapsamında aşağıdaki belgeler Kuruma ibraz edilir:
a) Sanayi sicil belgesi,
b) Kapasite raporunun aslı veya ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti,
c) Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik

imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve
soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyanna-
mesi,

ç) Teyit yazısı (Ek- 4),
d) 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Ça-

lışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre durumuna uygun olarak alınan ruhsat,
e) Temin edilecek ürüne ait son 2 yıllık fiili tüketim miktarını gösteren, ticaret ve/veya

sanayi odasından alınmış fiili tüketim belgesinin aslı ya da ticaret ve/veya sanayi odası tara-
fından onaylı sureti (Ek-5).

(2) Sanayiciler adına ithalatçılar tarafından yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kap-
samında birinci fıkrada yer alan belgelere ilaveten aşağıdaki belgeler Kuruma ibraz edilir:

a) İthalatçıya ait oda sicil kayıt sureti,
b) İthalatçıyı temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik im-

zasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri,
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c) Sanayici ve ithalatçı arasında yapılan satış sözleşmesi,
ç) İthalatçının sanayici adına ithalat yapabileceğine dair sanayici tarafından ithalatçıya

verilmiş yetki belgesi (Ek-6).
İnceleme ve değerlendirme
MADDE 8 – (1) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen uygunluk yazısı başvuruları in-

celeme ve değerlendirmeye alınır.
(2) Uygunluk yazısı taleplerinin değerlendirmesinde, kapasite raporunda yer alan mad-

deler dikkate alınır.
(3) Uygunluk yazısı verilecek miktar, anılan madde için kapasite raporunda yer alan

miktarı aşamaz. Miktar, vardiya sayısının artışının belgelenmesi veya kapasite raporunun re-
vizyonu halinde artırılır.

(4) Uygunluk yazısı verilecek miktar, talebi aşmamak kaydıyla, son iki yıla ait fiili tü-
ketim belgesinde yer alan gerçekleşmelerden yüksek olanından mevcut stokların düşülmesi
suretiyle belirlenir.

(5) Fiili tüketim belgesinde son iki yıla ilişkin hiç kullanım olmaması halinde, uygunluk
yazısı verilecek miktar;

a) Kapasitenin 1000 tona kadar olması halinde, kapasitenin %15’i,
b) Kapasitenin 2000 tona kadar olması halinde, 1000 tonun %15’i ve aşan kısmın

%10’u,
c) Kapasitenin 5000 tona kadar olması halinde, 2000 tonun %12,5’u ve aşan kısmın

%5’i,
ç) Kapasitenin 10000 tona kadar olması halinde, 5000 tonun %8’i ve aşan kısmın %3’ü,
d) Kapasitenin 10000 tonun üzerinde olması halinde, 10000 tonun %5,5’u ve aşan kıs-

mın %1’i,
olarak belirlenir.
(6) Talep miktarının aynen karşılanmaması halinde, uygunluk yazısı verilecek miktar

25 ton ve katlarına iblağ edilir; iblağ işleminde 25’in katlarını aşan kısım 12.5 ton ve üstünde
ise miktar üst kata, diğer durumlarda ise alt kata iblağ edilir.

(7) İnceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılabilmesi için gerek görülmesi halinde
her türlü bilgi ve belge kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili kişilerden istenebilir.

(8) Uygunluk yazısı başvuruları başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde
Daire tarafından sonuçlandırılır.

(9) Başvurunun kabulü halinde başvuru sahibi adına uygunluk yazısı düzenlenir. Baş-
vurunun reddi durumunda karar başvuru sahibine bildirilir.

Uygunluk yazısında asgari olarak yer alacak hususlar
MADDE 9 – (1) Yurt içi ve yurt dışı temin için ayrı ayrı düzenlenecek olan uygunluk

yazılarında asgari olarak;
a) Temini yapacak kişinin unvanı, vergi numarası, adresi,
b) Ürünün adı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, miktarı,
c) Teminin yapılacağı yurt içi üretici ya da gümrüğün adı,
ç) Uygunluk yazısının geçerlilik süresi,
yer alır.
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Kapatma işlemleri
MADDE 10 – (1) Aynı tür temin kaynağı ve ürün için yapılacak müteakip başvuruların

sonuçlandırılabilmesi için, söz konusu ürüne ve temin türüne ilişkin alınmış uygunluk yazısının
kapatılması gerekir.

(2) Aynı ürün için aynı yıl içerisinde yapılacak müteakip başvurularda mevcut uygunluk
yazısının, yeminli mali müşavir ile ithalat yapacak kişi arasında imzalanan denetim ve tasdik
sözleşmesinin ve yeminli mali müşavirin faaliyet belgesinin asılları ile Ek-7 ve eklerinde yer
alan tablolar kapatma işlemi için Kuruma ibraz edilir.

Süre ve iade
MADDE 11 – (1) Kurumca verilen uygunluk yazısının geçerlilik süresi 31 Aralık mesai

bitimine kadardır. Bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde o yıl için verilen uygunluk
yazılarının asılları Kuruma iade edilir.

Tadil
MADDE 12 – (1) Uygunluk yazısına kayıtlı bir bilginin değişmesi halinde, bu durumun

gerçekleşmesinden itibaren en geç on iş günü içerisinde, uygunluk yazısı sahibi değişikliğe
ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunarak uygunluk yazısının tadilini
talep etmek zorundadır.

(2) Uygunluk yazısında yer alan hususlardaki değişiklik talepleri, gösterilen gerekçe-
lerin uygun görülmesi ile istenen bilgi ve belgelerin Kuruma ibraz edilmesi halinde Daire ta-
rafından sonuçlandırılır.

Sona erme ve iptal
MADDE 13 – (1) Uygunluk yazıları;
a) Uygunluk yazısı sahibinin iflası, tüzel kişiliğinin sona ermesi, ölümü veya talebi ha-

linde,
b) Uygunluk yazısı başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan

yitirdiğinin anlaşılması üzerine,
Daire tarafından sona erdirilir.
(2) Uygunluk yazısı kapsamında temin edilen ürünlerin amacı dışında kullanıldığının

Kurum ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından tespiti halinde uygunluk yazısı Kurul Kararı
ile iptal edilir.

Yurt içi satışların bildirimi
MADDE 14 – (1) Ek-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı verilen ürünleri

yurt içinde üreten kişiler, bu ürünlere ilişkin olarak yaptıkları satışları, Ek-2 listede sayılan
ürünlerin satışları hariç olmak üzere, ayın 15’ine kadarki dönem için ay sonuna, ayın 15’inden
sonuna kadarki dönem için takip eden ayın 15’ine kadar Kuruma bildirmekle yükümlüdür.  Bil-
dirimler; alıcının unvanı, uygunluk yazısı tarih ve sayısı, fatura tarih ve sayısı, ürün adı, ürün
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, satış miktarı yer alacak şekilde Ek-8’deki tablo kullanılarak
yapılır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Başkan yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 22/4/2013

Karar No : 2013/57

Konu : Erzurum-Hınıs-Yukarı Kayabaşı (8 ada 88 nolu parsel)

İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/2/2013 tarih ve 1853 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları

A.Ş.’ye ait Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Yukarı Kayabaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan,

planlama alanı 3.513,48 m2 olan 8 ada 88 nolu parsele “Ticaret Alanı (Emsal: 2.50, Hmax: 5 Kat)

ve Trafo Alanı” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve ge-

reği için Hınıs Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 22/4/2013

Karar No : 2013/59

Konu : Karayolları Genel Müdürlüğüne ait bazı taşınmazlar.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/2/2013 tarih ve 1667 sayılı yazısına istinaden,

1. Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait;

■ Bolu ili, Merkez ilçesi, Tabaklar Mahallesi, 425 ada, 14, 15, 16 ve 27 parsel numaralı

toplam 19.610,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

■ Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaköy Köyü, 243, 249, 250, 251, 985, 1404 ve 1406 parsel

numaralı toplam 42.446,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

■ Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2085 ada, 118 ve 289 parsel

numaralı toplam 21.449,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

■ Düzce ili, Merkez ilçesi, Hamidiye Mahallesi, 52 ada, 41 parsel numaralı, 6.512,00 m2

yüzölçümlü taşınmazın,

■ Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi 5479 ada, 12 parsel numaralı

45.728,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 38.912,00 m2 lik

hissenin,

özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu taşınmazların her türlü ba-

kım, onarım ve işletilmesi ile bu taşınmazlardan doğan her türlü yükümlülükler ve işletilme-

lerinden elde edilecek gelirlerin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bırakılmasına,

4. Bu Kararın uygulanması ile ilgili hususların gerek görülmesi halinde Karayolları Ge-

nel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında yapılacak protokol/protokollerle

belirlenmesine,

5. Özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içinde tamamlanmasına

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 22/4/2013

Karar No : 2013/ÖİB-K-23

Konu : Maliye Hazinesi adına kayıtlı Aydın ve Uşak

illerinde bulunan taşınmazların özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare);

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayılı kararı ile

özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; 

• Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 854 ada, 58 parselde bulunan 971,46 m2

yüzölçümlü taşınmazın,

• Uşak ili, Merkez ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 257 ada, 117 parselde bulunan

18.299,45 m2 yüzölçümlü taşınmazın

“Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini temi-

nen, 4046 sayılı Kanun, İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde

gerçekleştirilen ihaleleri sonucunda İhale Komisyonunca:

1) Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 854 ada, 58 parselde bulunan 971,46 m2

yüzölçümlü taşınmazın; 1.055.000 (Birmilyonellibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi

veren Aryıl İnşaat Turizm Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde

satılmasına, Aryıl İnşaat Turizm Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan

imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine

irat kaydedilmesine, 900.000 (Dokuzyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ağmar İn-

şaat Gıda Sanayi İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde sa-

tılmasına, Ağmar İnşaat Gıda Sanayi İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi im-

zalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline, 

2) Uşak ili, Merkez ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 257 ada, 117 parselde bulunan

18.299,45 m2 yüzölçümlü taşınmazın; 441.000 (Dörtyüzkırkbirbin) Türk Lirası bedelle en

yüksek teklifi veren Nihat SOYLU’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nihat

SOYLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getir-

memesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

dair verilen kararların onaylanmasına,

Bu Karar çerçevesinde satış sözleşmelerinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine

getirilmesi işlemlerinin İdare tarafından gerçekleştirilmesine,

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir. 
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24/4/2013 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

24 Nisan 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28627 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Alanya 2. Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2011/605  
Karar No : 2013/332 
Alanya 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 27/02/2013 tarih, 2011/605 esas, 2013/332 karar 

sayılı kararı ile; sanık Tuncay YILMAZ hakkında Tehdit ve Hakaret suçundan 5237 sayılı 
TCK.nun 125/1, 106/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verildiği, sanık hakkında 
verilen cezaların 5271 sayılı CMK.nun 231/6 maddesi delaletiyle aynı yasanın 231/5 maddesi 
uyarınca kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ancak sanık Tuncay 
YILMAZ'ın gıyabında verilen kararın kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla; 

Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince RESMİ 
GAZETE’DE yayınlanmak suretiyle; Fazil ve Ruşen oğlu, 15/03/1962 D.lu, Erzurum ili Oltu 
ilçesi Aslanpaşa Nüf. Kay.lı, sanık Tuncay YILMAZ'a tebliğine ayrıca ilanen tebligat giderinin 
sanıktan tahsil edileceği ve kararın Resmi Gazete’de yayınını müteakip 15 gün sonra 
kesinleşeceği hususu ilan olunur. 3198 —— • —— 

Bursa 4. Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2010/2839  
Karar No : 2012/551 
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan, K.K.T.C. / Girne. Naci Talat Cad. Gaziosmanpaşa 

Sokak. Eser Apt. No: 6' da oturur. Ekber ve Raziye oğlu. Tahran - 1954 doğumlu. SANIK 
NASER NAMVAR hakkında verilen 5941 sayılı Çek Kanununun 6273 Sayılı Kanun ile değişik 5 (1) 
maddesi uyarınca. ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI UYGULANMASINA 
sanığın yokluğunda karar verilmiş olup. sanığın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 
maddesindeki esaslar dairesinde adresinin tespit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30. ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazete’de 
ilanen tebliğine, 

İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin 
Mahkeme divan hanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlanen tebliğ olunur. 3200 —— • —— 
Göksun Sulh Ceza Hakimliğinden: 

İLANEN TEBLİĞ 
Mahkememizin 18/10/2012 tarih 2012/99 Değişik İş esas sayılı kararında Göksün Orman 

işletme Müdürlüğünün 05/10/2011 tarih ve 8738 sayılı suç zaptında belirtilen ve suça konu olan 
orman emvallerinin müsaderesine karar verildiği, şüpheli AHMET ÇELİK'in açık kimlik ve 
adresinin tüm aramalara rağmen bulunamaması ve hakkında gıyabi ilamı tebliği mümkün 
olmadığından, şüphelinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan, kararın ilanın 
yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren bir hafta içinde 
mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda 
bulunularak beyan tutanağa geçirilip bu tutanağın Hakime onaylattırılması suretiyle Göksün 
Asliye Ceza Mahkemesinde itiraz yoluna başvurulacağı, yasa yoluna başvurmadığı takdirde 
hükmün bu hali ile kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 2582 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
YAŞ ÇAY YÜKLEME İHALESİ YAPILACAKTIR 

Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
                                                   Pazar/RİZE 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 19.200.000 Kg. yaş çay yükleme işi %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'ncu maddesi kapsamında, açık ihale 
usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğü/Kirazlık Mahallesi Tahsin Bekir Balta Cad. 
53300 Pazar/Rize 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.04.2013 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar Kirazlık 
Çay Fabrikası evrak kayıt bürosu 53300 Pazar/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri 
veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 
oranında alınır. 

8 - İhale Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğü'nde yapılacaktır. 
9 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 3496/1-1 

—— • —— 
YATIRIMCILARA DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından; Sümer Holding A.Ş.ye ait 

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çukurambar Mahallesinde bulunan; 16124 ada, 2, 3 ve 4 parsellerdeki 
9.350 m2 arazi ve 16125 ada, 2 ve 3 parsellerdeki 7.470 m2 arazi ile üzerinde bulunan binalar, 
devredilebilir nitelikteki irtifak ve kullanma hakları, envantere kayıtlı yeraltı ve yerüstü düzenleri, 
tesis, makina ve cihazlar, benzeri maddi duran varlıklarla beraber iki ayrı adada bulunan 
taşınmazlar (bütün halinde) 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Varlık Satışı” yöntemi 
uygulanmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile özelleştirilebilmesi için son teklif verme tarihi 
09/5/2013 saat 17:00 olarak belirlenen ihalede, 25/3/2013 tarihinden itibaren yayımlanan ihale 
ilan metninin; 

“10)İhaleye konu taşınmazlarda ikamet/kullanım söz konusu olup Varlık Satış 
Sözleşmesinden itibaren en erken 6 (altı) ay içinde tahliye olacaktır.” şeklindeki maddesi; 

“10) İhaleye konu taşınmazlarda ikamet/kullanım söz konusu olup Varlık Satış 
Sözleşmesi imzalanmadan önce Sümer Holding A.Ş. tarafından tahliye ettirilecektir.” şeklinde 
değiştirilmiştir. 

T.C. BAŞBAKANLIK 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE 
Tel: 312 / 585 80 00 / 8457-8471 Faks: 312 / 585 83 54 

www.oib.gov.tr 
 3501/1-1 
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İKİ ADET HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 
Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda belirtilen 2 (iki) adet hizmet alımı işleri ile ilgili 

ihaleler açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 
1. İdarenin 
a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111   45500 

Soma/MANİSA 
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 - 613 20 13 
c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 
2. İhale konusu hizmetin a) - 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 
İhale 

Kayıt No Dosya No 
İhale Tarih 

ve Saati Süre 

1 

Dereköy Torbalama Tesisinde 
810.000 ton kömürün torbalanması 
ve 30.000 ton kömürün SYDV torba 
kömürünün stoklanması ve bu 
stoktalardan kamyonlara yüklenmesi 
işi 

2013/50965 2013/756 
07/05/2013 

14:00 
360 
gün 

2 

Dereköy lavvar stoklarından Dereköy 
torbalama tesisinden ve stoklarından 
50.000 ton kömürün istasyon vagon 
yükleme tesislerine taşınması ve 
boşaltılması işi 

2013/51025 2013/767 
08/05/2013 

14:00 
125 
gün 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 
c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 
d) İhale usulü : Açık ihale 
3. İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/ 

MANİSA 
4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No. 111   45500 Soma/ 

MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve 
TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene mh. 78 Sk. 
No. 3 D. 4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale doküman şartnamelerini 100,00 TL 
karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
satın almaları zorunludur. 

5. Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 
8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 
tabi değildir.  

9. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 3415/1-1 
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AG PANOLARININ YENİLENMESİ İŞİ İLE MONORAY, PERGEL VE SABİT VİNÇLERİN 
BAKIMLARININ YAPILMASI VE ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımları açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K. 2  
  Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05    Faks: (0344) 524 22 02 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  afsın@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin  
A - a) İhale Kayıt No-Dosya No : 2013/45262-2013/25 
b) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüze Ait AG Panolarının 

Yenilenmesi İşi. 
c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
d) Teslim tarihi : İşin Süresi 280 (İkiyüzseksen) Takvim Günüdür. 
e) İhale tarihi ve saati : 16/05/2013 Saat: 14.00 
f) Şartname bedeli : 100,00.-TL 
B - a) İhale Kayıt No-Dosya No  : 2013/46721-2013/26 
b) Niteliği, türü ve miktarı : Monoray, Pergel ve Sabit Vinçlerin Bakımlarının 

Yapılması ve Çalışır Vaziyette Teslimi İşi. (40 Adet) 
c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
d) Teslim tarihi : İşin Süresi 458 (Dörtyüzellisekiz) Takvim Günüdür. 
e) İhale tarihi ve saati : 16/05/2013 Saat: 14.00 
f) Şartname bedeli : 100,00.-TL 
3 - İhalelerin 
a) Yapılacakları yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 
b) Şartname bedelinin yatırılacağı 
    hesap numaraları: : Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 

7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb.TR 17 0001 00039 
03771 2043 54 40 nolu hesaba  

c) İhale tarihi ve saati : Her iki ihale içinde 16/05/2013 Saat: 14.00’dır. 
4 - İhalelere katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 
5 - İhaleler tüm isteklilere açıktır. 
6 - İhale dokümanları Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhalelere teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler 16/05/2013 Saat: 14.00 kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her iki ihale için de birim fiyat olarak vereceklerdir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır.  
11 - Her iki ihale de 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin 

son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 
doğrultusunda yapılacaktır.  

Duyurulur. 3283/1-1 
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LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINCAKTIR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya dönemi ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktarda Toplam 

50.000 Ton Linyit Kömürü Temini ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. Fiyatların uygun bulunmaması 
halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/49620 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Sorgun-Sivas Karayolu 5.Km. Sorgun/YOZGAT 
b) Telefon ve faks numarası : 0 354 441 10 10 - 0 354 441 10 18 
c) Elektronik Posta Adresi : yozgatseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 25.000 Ton 0,5-18 mm 2100-2300 Kcal/Kg 

D.K.Toz Linyit Kömürü, 
25.000 Ton 0,5-18 mm 3000-3200 Kcal/Kg 
D.K.Toz Linyit Kömürü olmak üzere Toplam 
50.000 Ton D.K.Toz Linyit Kömürü 

b) Teslim yerleri  : Yozgat Şeker Fabrikası stok sahasında araç 
üzerinde teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarece 
verilecek termin proğramı dahilinde teslimat 
yapılacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker 

Fabrikası Sorgun-Sivas Karayolu 5. Km. 
Sorgun/YOZGAT 

b) Tarihi ve saati : 14.05.2013 - 14:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
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4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

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

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler 
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde 
kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren 
bankalardan temin edilecek banka referans mektubu teklif ekinde verilecektir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Kok, Linyit ve Maden Kömürü alım veya satımı işleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Yozgat Şeker Fabrikası Sorgun/Sivas Karayolu 5.Km. Sorgun/YOZGAT adresinden satın 
alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker 

Fabrikası –Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Mezkur Mal alımı (Ceza ve Yasaklamalar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal 
ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 3343/1-1 
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YEDEK MALZEME TEMİN EDİLECEKTİR 
EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: 
Rotor kaldırma yağı sistemine uygun yeni tip türbin virör dişli kutusu ile türbin ve türbin 

yardımcı ekipmanları için yedek malzeme temini işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g 
maddesi gereğince EÜAŞ İhale ve Satın Alma Yönetmeliği hususları doğrultusunda açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/49368 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Karıncalı Beldesi Orhaneli/BURSA 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0. 224. 873 73 47-48-49   Faks: 0.224. 873 73 46 
c) Elektronik posta adresi  : orhaneli@euas.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : www.euas.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, Açık İhale Miktarı Teknik Şartnamede 

belirtilmiştir.  
b) Teslim [yeri] : EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü 

Ambarı 
c) Teslim [tarihi] : Sözleşme imza tarihinden itibaren Birim Fiyat 

Toplam Bedel Teklif cetvelindeki; 1, 2 ve 3. 
kalemler 110 takvim günü, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 
11.kalemler 90 takvim günüdür.  

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Satın 

Alma ve İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 03.05.2013 Cuma Günü Saat 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası 

belgesi, 
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 
4.1.4. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.6. Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
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4.3.1. İstekli firmaların, son 5 yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel 
sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin en az 
%25’i oranında ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun gerçekleştirdikleri işe dair “İŞ 
BİTİRME BELGESİ’ni teklifleri ile birlikte EÜAŞ’a vermeleri zorunludur.  

4.3.2. İstekli firmaların, yedek parçaların pos. no.larının gösterildiği çizim no.larına uygun 
kesit teknik resmi ve/veya montaj çizim projelerini ve/veya imalat resimlerini tekliflerinde kağıt 
ortamında ve/veya CD/DVD ortamında sunmaları zorunludur.. 

4.3.3. İstekli firmaların, teklif ettikleri yedek malzemelere ait şartname ekinde belirtilen 
Polonya normundaki malzeme özelliklerinin (material specification) EN, DIN veya ASME 
normuna uygun uluslararası yaklaşık karşılıklarını tekliflerinde sunmaları zorunludur. Teklif 
ekinde yukarıda belirtilen belge/dokümanlardan herhangi birinin sunulmaması durumunda teklif 
değerlendirmeye alınmayacaktır.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1. Buhar türbini için aşağıda belirtilenlerden herhangi biri benzer iş olarak 

değerlendirilecektir. Türbin ve/veya türbin yardımcı ekipmanları için yedek malzeme imalatı veya 
satışının yapılması, Yüksek basınç ve/veya orta basınç ve/veya alçak basınç kademesindeki 
revizyon işlerinde süpervizörlük ve/veya işçilik hizmetleri verilmesi, Türbinle ilgili büyük (major) 
bakım-onarımı ve/veya demontaj-montaj hizmeti verilmesi, Buhar türbini imalatı ve/veya montajı 
ve/veya teknik saha desteği hizmeti verilmesi. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TR (Türk Lirası) karşılığı 

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 50,00 TR (Elli Türk Lirası) doküman bedelini 
EÜAŞ ORHANELİ TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ 
VEZNESİ VEYA HALKBANKASI ORHANELİ ŞUBESİ NEZDİNDEKİ TR52 0001 2009 2870 
0013 0000 04 IBAN NO.LU MÜDÜRİYET HESABINA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla 
ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale 
dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer 
alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek 
zorundadır. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü Muhaberat Servisi Orhaneli BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 3375/1-1 
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MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, REŞATBEY MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE 
BULUNAN 173,00 m2 lik TAŞINMAZIN 54/173 HİSSESİ (54,00 m2 si) 

İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 
TCDD Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünden: 
1 - 54/173 hissesi, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Manisa İli, Akhisar İlçesi, Reşatbey 

Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 173,00 m2 miktarlı 1520 ada, 5 no.lu parselin 54,00 m2 lik 
hissesi satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 
14.05.2013 günü saat 15.00’da TCDD 3. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı 
salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, 
pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 
sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu 1520 ada, 5 no.lu 173,00 m2 lik taşınmazın 54,00 m2 lik kısmı için geçici 
teminat miktarı 2.100,00 (İkibin Yüz) TL olarak belirlenmiştir. 

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 14.05.2013 günü saat 12.00’a kadar TCDD 3. Bölge 
Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten 
sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 
yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na 
tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli 
bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dökümanları, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 
Bankası İzmir şubesinde bulunan TR 36 0001 5001 5800 7295 2530 88 no.lu İBAN numaralı 
hesabına 100,00 (Yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya ünvanının da açıkça 
belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden 
temin edilebilir. 3028/1-1 

————— 
MANİSA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, YENİMAHMUDİYE KÖYÜNDE BULUNAN 

1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 
1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Manisa İli, Merkez İlçesi, Yenimahmudiye 

Köyünde bulunan 16.300,00 m2 miktarlı 121 parsel numaralı taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi, 
kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 14.05.2013 Salı günü saat 14.00’de 
TCDD 3. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile 
yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam 
edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu 121 parsel numaralı taşınmazın geçici teminat miktarı 3.900,00.-TL 
(Üçbin dokuzyüz) TL olarak belirlenmiştir. 

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 14/05/2013 Salı günü saat 12.00’a kadar TCDD 3. Bölge 
Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten 
sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 
yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na 
tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli 
bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dökümanları, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 
Bankası İzmir Şubesi Müdürlüğünde bulunan TR 36000 150015800 7295 253088 iban numaralı 
hesabına 100,00.-TL (Yüz) TL yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya ünvanının da açıkça 
belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden 
temin edilebilir. 3029/1-1 
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MANİSA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KARAAĞAÇLI KÖYÜNDE BULUNAN 
1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

TCDD Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünden: 
1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Manisa İli, Merkez İlçesi, Karaağaçlı 

Köyünde bulunan 14.400,00 m2 miktarlı 756 parsel numaralı taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi, 
kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 14.05.2013 Salı günü saat 14.30’da 
TCDD 3. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile 
yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam 
edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu 756 parsel numaralı taşınmazın geçici teminat miktarı 3.450,00.-TL 
(Üçbindörtyüzelli) TL olarak belirlenmiştir. 

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 14/05/2013 Salı günü saat 12.00’a kadar TCDD 3. Bölge 
Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten 
sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 
yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na 
tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli 
bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dökümanları, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 
Bankası İzmir Şubesi Müdürlüğünde bulunan TR 36 0001 5001 5800 7295 253088 iban numaralı 
hesabına 100,00.-TL (Yüz TL) yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya ünvanının da açıkça 
belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden 
temin edilebilir. 3030/1-1 

————— 
AYDIN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, YAVUZKÖY KÖYÜNDE BULUNAN 

1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 
1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait Aydın İli, Merkez İlçesi, 

Yavuzköy Köyünde bulunan 20.950,00 m2 miktarlı 110 parsel numaralı taşınmaz satılacaktır. 
Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 14.05.2013 Salı günü saat 
15.30’da TCDD 3. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık 
Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık 
görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 
sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu 110 parsel numaralı taşınmazın geçici teminat miktarı 5.100,00.-TL 
(BEŞBİNYÜZ) olarak belirlenmiştir. 

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 14.05.2013 Salı günü saat 12.00’a kadar TCDD 3. Bölge 
Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten 
sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 
yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na 
tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli 
bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dökümanları, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 
Bankası İzmir Şubesi Müdürlüğünde bulunan TR 36 0001 5001 5800 7295 2530 88 iban numaralı 
hesabına 100,00.-TL (YÜZ) yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya ünvanının da açıkça 
belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden 
temin edilebilir. 3062/1-1 
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AYDIN İLİ, SÖKE İLÇESİ, ARGAVLI KÖYÜNDE BULUNAN 
1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

TCDD Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünden: 
1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait Aydın İli, Söke İlçesi, Argavlı 

Köyünde bulunan 12.574,00 m2 miktarlı 142 ada 5 parsel numaralı taşınmaz satılacaktır. Satış 
İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 14.05.2013 Salı günü saat 
16.00’de TCDD 3. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık 
Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık 
görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 
sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu 142 ada 5 parsel numaralı taşınmazın geçici teminat miktarı 3.000,00.-TL 
(ÜÇBİN) TL olarak belirlenmiştir. 

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 14.05.2013 Salı günü saat 12.00’a kadar TCDD 3. Bölge 
Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten 
sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 
yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na 
tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli 
bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dökümanları, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 
Bankası İzmir Şubesi Müdürlüğünde bulunan TR 36 0001 5001 5800 7295 2530 88 iban numaralı 
hesabına 100,00.-TL (Yüz) yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya ünvanının da açıkça 
belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden 
temin edilebilir. 3063/1-1 

—— • —— 
NOX ANALİZÖR CİHAZI YEDEK MALZEMESİ ALIMI VE TAMİRİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Environnement marka AC32M model NOX analizör cihazı için 16 kalemde toplam 23 

adet yedek malzeme alımı ve cihazın arızasının giderilerek teslim edilmesi işi açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir. 

İKN : 2013/48359 
1. İdarenin 
a) Adresi : P.K.9    17400-ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 - 286 4353375 
c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 
2. İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; Environnement marka 

AC32M model NOX analizör cihazı için 16 kalemde 
toplam 23 adet yedek malzeme alımı ve cihazın arızasının 
giderilerek teslim edilmesi işi. 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 
Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Teslim tarihi : İsteklilerce tekliflerinde belirtilecektir. 
3. İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 
b) Tarihi ve saati : 14/05/2013 - 14.00 
4. İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile 

www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları 
zorunludur. 

5. Teklifler 14/05/2013 Salı günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı 
İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 
Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 3315/1-1 
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BORULU TİP ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ İLE BUHARLAŞTIRICILARA VE KRİSTAL ŞEKER 
VAKUM KAZANI BORULARININ TEMİZLİĞİ İŞİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE 

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 
“Borulu Tip Isı Değiştiricileri ile Buharlaştırıcılara ve Kristal Şeker Vakum Kazanı 

Borularının Temizliği Hizmet işi”, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları 
dâhilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/49148 
1 - İdarenin 
a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası 
b) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km Afyonkarahisar 
c) Telefon ve Faks numarası : 0 272 248 34 80     Faks: 0 272 248 34 87 
2 - İhale konusu malların 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda 

belirtilmiştir. 
Borulu tip ısı değiştiricileri ile buharlaştırıcılara ve 1 adet kristal şeker vakum kazanına ait 

boruların iç cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su jeti makinası ile temizlenmesi Isı değiştiricileri / 
Buharlaştırıcılar ve vakum kazanı aşağıdaki tabloda verilen teknik özelliklere haizdir. 

 
Temizliği Yapılacak 

Tephir ve Isı Değiştirici 
Temizliği Yapılacak 

Borunun Evsafı 
Temizliği Yapılacak 

Boru Adedi 
Sirkülâsyon Isıtıcısı (4adet) 

35x2x4000 mm (St-37) 
(DIN-2448) 

2.272 Adet 
Vakum Brüde Isıtıcısı (2adet) (200m2) 1.136 Adet 
Kireçli Ham Şerbet Isıtıcısı (6adet) 4.440 Adet 
Sulu Şerbet Isıtıcısı (2adet) (150m2) 784 Adet 
Sulu Şerbet Isıtıcısı (2adet) (200m2) 1.136 Adet 
Sulu Şerbet Isıtıcısı (2adet) (280m2) 1.480 Adet 

1.Tephir 
35x1,5x4000 mm (AISI 304) 

(DIN-2448) 
6.480 Adet 

2A Tephiri 
35x1,5x3200 mm(AISI 304) 

(DIN-2448) 
6.480 Adet 

2B Tephiri 
35x2x3200 mm (St-37) 

(DIN-2448) 
6.480 Adet 

3B Tephiri 
35x2x3200 mm (St-37) 

 (DIN-2448) 6.480 Adet 

5. Tephir 
35x2x3005 mm (St-37) 

(DIN-2448) 
3.700 Adet 

A1 Kristal Vakum Kazanı 
101,6x3,2x1250 mm (St-37) 

(DIN-2448) 
670 Adet 

Geri Çamur Isıtıcısı 
35x2x3005mm(St-37) 

(DIN-2448) 
392 Adet 

 
b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : İşyeri teslim tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günü. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 21.05.2013 Salı günü saat 1000 
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4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 
zorunludur. 

7 - Teklifler, 21.05.2013 Salı günü saat 10.00’a kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki 
Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 
12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 
Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya kısmen yapmakta serbesttir. 3340/1-1 

————— 
100 t/h BUHAR KAZANI PANEL BORULARINA AİT KAYNAK İŞLERİNİN YAPILMASI 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
 “100 t/h Buhar Kazanı Panel Borularına ait Kaynak İşlerinin Yapılması Hizmet işi”, 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile götürü bedel 
üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/49151 
1 - İdarenin 
a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası 
b) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km Afyonkarahisar 
c) Telefon ve Faks numarası : 0 272 248 34 80    Faks: 0 272 248 34 87 
2 - İhale konusu malların 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda 

belirtilmiştir. 

Parça Adı 

Boru 
Ebatları* 

(mm) 
Boru 

Malzemesi Kaynak Tipi 
Kaynak Miktarı 

(Adet) 
Kaynak Metrajı 

(m) 
Ön Panel Borusu 57x4,5 St 35.8-II TIG/Argon 2x88x2x2=704** 0,179x704=126 
Arka Panel 
Borusu 57x4,5 St 35.8-II TIG/Argon 2x88x2x2=704** 0,179x704=126 

Ön Panel Arası   Elektrik Ark 2x12x2=48 5,880x48=282 
Arka Panel Arası   Elektrik Ark 2x12x2=48 7,680x48=369 

 
* Boru dış çapı x et kalınlığı 
** Kaynak miktarı çift sıra olarak belirtilmiştir. 
b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : İşyeri teslim tarihinden itibaren 80 (Seksen) takvim 

günü. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 21.05.2013 Salı günü saat 14:00 
4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 
zorunludur. 
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7 - Teklifler, 21.05.2013 Salı günü saat 14:00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki 
Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 
12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 
Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya kısmen yapmakta serbesttir. 3339/1-1 —— • —— 

LİPAZ ENZİM ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500 Kg. Lipaz enzim alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 
2. İhale 07.05.2013 Salı günü, saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda 

yapılacaktır. 
3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir. 
4. Nihai teklifler en geç 07.05.2013 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA 
Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 3352/1-1 —— • —— 

B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/48714 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya 

Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr  
  (tcddihalekomisvonuaiVon@mvnet.com) 
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı : 44.000 adet, UIC 60'lık raya uygun, W-14 tipi 

elastik bağlantılı, öngerme-önçekmeli bağlantı 
malzemesi üzerinde B70 beton travers (Teknik 
şartnameye göre-Hamam istasyonunda teslim 
alınmak üzere) satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına ihale gün ve saati olan 06/05/2013 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 
Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3451/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 
KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

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

1 - Satışa esas bedeli en az 1.005,00 TL. ile en çok 74.635,00 TL. arasında değişen; 
29/04/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 101,00 TL., en 
çok 7.464,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, arazi taşıtı, minibüs, tır çekici, 
kamyon (seyyar tenteli), kapalı kasa kamyonet, kapalı dorse ve yarı römorktan oluşan 29 adet 
araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/İSTANBUL 
adresindeki ihale salonunda 30/04/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 
eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 
www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 20) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

İlan olunur. 3421/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik 

hükümleri doğrultusunda (daimi statüde) öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz 
(www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. 

İlan olunur. 
 

BİRİMİ 
BÖL/ABD/ 
ASD/PROG UNVANI DRC ADET AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi 

Tıbbi 
Biyokimya Doçent 1 1 Tıbbi Biyokimya Uzmanı 

Olmak. 
Göğüs 

Hastalıkları Doçent 1 1 Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
Olmak. 

Anesteziyoloji 
ve 

Reanimasyon 
Doçent 1 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Uzmanı Olmak. 

Eğitim 
Fakültesi 

İngiliz Dili 
Eğitimi Doçent 1 1 

İngiliz Dili Eğitimi Alanında 
Doktora Yapmış Olmak ve Bu 
Alanda Çalışmaları Bulunmak. 

İlköğretim 
Bölümü Fen 

Bilgisi Eğitimi 
Doçent 1 1 

Elektron Topolojik Metot 
Alanında Doktora Yapmış 
Olmak ve Fen Bilgisi Eğitimi 
Alanında Çalışmaları Bulunmak. 

İlköğretim 
Bölümü Sınıf 
Öğretmenliği 

Eğitimi 

Doçent 1 1 

Kentleşme Alanında Doktora 
Yapmış Olmak ve Eğitim 
Sosyolojisi Alanında Çalışmaları 
Bulunmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Yapı Doçent 1 1  
Elektronik Doçent 1 1  

 3455/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Ankara 
Otuzüçüncü Noterliği ile Gölbaşı (Ankara) Noterliği 17 Haziran 2013 tarihinde yaş tahdidi 
nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 
 

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ 
1 - ANKARA OTUZÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.673.910,19.-TL. 
2 - GÖLBAŞI (ANKARA) NOTERLİĞİ 947.906,39.-TL. 

 3361/1-1 
————— 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF 

NOTERLİKLER münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 
gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 
 

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 
1 - BURSA İKİNCİ NOTERLİĞİ 699.447,72.-TL. 
2 - BÜYÜKÇEKMECE SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.052.444,29.-TL. 
3 - GAZİANTEP YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.142.803,47.-TL. 
4 - İSTANBUL YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ 808.318,96.-TL. 
5 - KARTAL YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.353.998,57.-TL. 
6 - KONYA İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.066.694,67.-TL. 
7 - MALATYA İKİNCİ NOTERLİĞİ  929.642,05.-TL. 

 3362/1-1 
————— 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler 

münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 
gerekmektedir. 
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Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 
 

SIRA NO NOTERLİĞİNADI 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 
  1 - AKSARAY İKİNCİ NOTERLİĞİ  640.914,05.-TL. 
  2 - AKŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ  243.788,71.-TL. 
  3 - ÇANAKKALE İKİNCİ NOTERLİĞİ 548.231,82.-TL. 
  4 - ÇANKIRI BİRİNCİ NOTERLİĞİ 395.172,17.-TL. 
  5 - ÇERKEZKÖY İKİNCİ NOTERLİĞİ  368.004,34.-TL. 
  6 - ERGANİ NOTERLİĞİ 325.024,34.-TL. 
  7 - FİNİKE NOTERLİĞİ  388.246,89.-TL. 
  8 - GEMLİK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 387.062,34.-TL. 
  9 - GÖNEN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 262.263,65.-TL. 
10 - HONAZ NOTERLİĞİ  280.438,65.-TL. 
11 - ISPARTA ALTINCI NOTERLİĞİ  397.825,79.-TL. 
12 - İNEGÖL DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 459.288,40.-TL. 
13 - KEMER (ANTALYA) İKİNCİ NOTERLİĞİ 531.736,03.-TL. 
14 - KÖRFEZ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 265.480,87.-TL. 
15 - MANAVGAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 361.588,98.-TL. 
16 - MANAVGAT ALTINCI NOTERLİĞİ 641.258,27.-TL. 
17 - MARMARİS BİRİNCİ NOTERLİĞİ 272.878,42.-TL. 
18 - MENDERES BİRİNCİ NOTERLİĞİ 455.577,57.-TL. 
19 - MUT NOTERLİĞİ 322.797,55.-TL. 
20 - NAZİLLİ İKİNCİ NOTERLİĞİ 430.999,67.-TL. 
21 - NİZİP İKİNCİ NOTERLİĞİ 537.777,65.-TL. 
22 - RİZE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 258.013,67.-TL. 
23 - SERİK BİRİNCİ NOTERLİĞİ 394.553,01.-TL. 
24 - ŞİLE NOTERLİĞİ  405.848,65.-TL. 
25 - TARSUS ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 342.129,22.-TL. 
26 - TORBALI BİRİNCİ NOTERLİĞİ 415.045,94.-TL. 
27 - YALOVA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 353.345,35.-TL. 

 3363/1-1 
————— 

MÜNHAL NOTERLİK 
2012 yılı gayrisafi geliri 296.647,86.-TL. olan ikinci sınıf Kandıra Noterliği 16 Haziran 2013 

tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren 
bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 
gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 
 3364/1-1 
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Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge 
hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. 

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR: 
DOÇENTLER İÇİN 
- 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
- Doçent kadroları daimi statüdedir. 
- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, 

Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 adet fotoğraf, 
- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi  
GENEL ŞARTLAR 
- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda 

belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. 
- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin 

onaylanmış olması şarttır. 
- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde Doçent adayları Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına bizzat başvurmaları 
gerekmektedir. 

- Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı 
kadrolara başvuru yapamazlar.  

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
NOT: “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev 

Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye (www.bayar.edu.tr/personel/yonergeler.htm) adresinden," 
Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu"na (www.bayar.edu.tr/personel/form_lar.htm) 
adresinden ulaşılabilmektedir. 
 

Birim Anabilim Dalı Unvan Derece Adet Açıklama 
Akhisar 
Meslek 

Yüksekokulu 
 Doçent 1 1 Bahçe Bitkileri (Bağcılık) 

Üzerine Çalışmaları Olmak. 

Eğitim 
Fakültesi 

Sınıf 
Öğretmenliği Doçent 1 1 

Çevre Eğitimi ve Küresel Çevre 
Sorunları Öğrenme Boyutları 
Konusunda Çalışmaları Olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi Hidrobiyoloji Doçent 1 1 

Göl ve Nehirlerde Zooplankton, 
Nütrient ve Ağır Metal Kirliliği 
Konusunda Çalışmaları Olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Organik 
Kimya Doçent 1 1 Florokarbon Peptitler Konusunda 

Çalışmaları Olmak. 

Hasan Ferdi 
Turgutlu 

Tekn. Fak. 

İmalat 
Mühendisliği 

Böl. 
Doçent 1 1 

Talaşsız İmalat, Kaymalı Yatak 
Kaynak ve Toz Metalurjisi 
Konularında Uluslararası Yayınları 
Olmak. 

Hasan Ferdi 
Turgutlu 

Tekn. Fak. 

İmalat 
Mühendisliği 

Böl. 
Doçent 1 1 

Talaşlı İmalat ve Hidrolik Sistemler 
Konularında Uluslararası Yayınları 
Olmak.  

Mühendislik 
Fakültesi Geoteknik Doçent 2 1 

Kumların Kayma ve Ezilme 
Dayanımı Konusunda Çalışmış 
Olmak. 

Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları Doçent 1 1 

Gastroenteroloji Uzmanı Olmak, 
Özofagus Kanserleri ve Özofajit 
İle İlgili Genetik Çalışma Yapmış 
Olmak. 

 3467/1-1 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/34268 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ulusal Gıda Referans Laboratuvar 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Fatih Sultan Mehmet Bulv. No:70/ 
P.K. 43 Yenimahalle-Ankara 

Tel-Faks 0312 327 41 16-0312 327 41 56 

Posta Kodu  E-Mail ugrl@ugrl.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Furkan Güvenlik Limited Şirketi  

Adresi 
Şemsettin Günaltay Cad. 132/5 
Çankaya-Ankara 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

3880601864  

(Cumhuriyet Vergi Dairesi) 
 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 254666/64/785  

6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 
 3423/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/65234 - 2011/81472 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0-312-2663035 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Halis Çoban İnşaat Ticaret ve Sanayi 

Limited Şirketi 
 

Adresi 
Deliktaş Mah. 1988/2 Sokak No: 35/1 

Denizli 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Saraylar V.D. 4560448611  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Denizli Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
25636  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/65234 - 2011/81472 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0-312-2663035 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı Halis Çoban  

Adresi 
Yunus Emre Mah. Yunus Emre Cad. 

No: 34/1 Denizli 
 

T.C. Kimlik No. 26356553588  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/65234 - 2011/81472 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0-312-2663035 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı Yortaş Yapı Org. Tic. ve San. Ltd. Şti.  

Adresi 
Yunus Emre Mah. Yunus Emre Cad. 

No: 34/1 Denizli 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Pamukkale V.D. 9810060015  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Denizli Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
13879  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/65234 - 2011/81472 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0-312-2663035 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
OBM Yapı Endüstri Ticaret ve Sanayi 

Limited Şirketi 
 

Adresi 
Yunus Emre Mah. Yunus Emre Cad. 

No: 34/1 Denizli 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Pamukkale V.D. 1780642170  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Denizli Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
23801  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/65234 - 2011/81472 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0-312-2663035 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı Emine Dilşad Arslan  

Adresi 

Kavaklıdere Mah. Turan Emeksiz Cad. 

Kent Sitesi B Blok Kat: 4 No: 11 

Çankaya/Ankara 

 

T.C. Kimlik No. 25843518758  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/65234 - 2011/81472 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0-312-2663035 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı YDS Grup Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.  

Adresi 

Kavaklıdere Mah. Turan Emeksiz Cad. 

Kent Sitesi B Blok Kat: 4 No: 1 

Çankaya/Ankara 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Kavaklıdere V.D. 1630029080  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
60508  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1034 Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2013/4557 İstanbul İli, Güngören İlçesi, Tozkoparan Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı

Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
— Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre

ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma,
Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI
— Sivas İli Hafik İlçesi Merkez Bucağı Çukurbelen Köyünün, Aynı İlin Merkez İlçe Merkez

Bucağına Bağlanması Hakkında Karar
— Diyarbakır İli Bismil İlçesi Salat Bucağı Akoba, Diktepe ve Kocalar Köylerinin, Batman İli

Merkez İlçe Merkez Bucağına Bağlanmaları Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları

Hakkında Yönetmelik
— Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı No: (2013/15)
— İşkolu Tespit Kararı No: (2013/17)
— İşkolu Tespit Kararı No: (2013/19)
— İşkolu Tespit Kararı No: (2013/22)
— Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2013 Yılı Yapı

Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
— Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme

Belgelerinin 2013 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
— Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/4/2013 Tarihli ve 2013/57 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/4/2013 Tarihli ve 2013/59 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/4/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-23 Sayılı Kararı

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
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