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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UMMAN SULTANLIĞI ARASINDA
GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6365 Kabul Tarihi: 2/1/2013

MADDE 1 – (1) 13 Nisan 2010 tarihinde Maskat’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı  Yardım
Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/1/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE HIRVATİSTAN 
CUMHURİYETİ  ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ 

VE KORUNMASINA YÖNELİK ANLAŞMAYA İLİŞKİN 
DEĞİŞİKLİKLERE DAİR EK PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6366 Kabul Tarihi: 2/1/2013

MADDE 1 – (1) 18 Şubat 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan
Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İliş-
kin Değişikliklere Dair Ek Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/1/2013
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA 
SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6367 Kabul Tarihi: 2/1/2013

MADDE 1 – (1) 26 Ekim 2009 tarihinde Belgrad’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması uygun bu-
lunmuştur. 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/1/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TANZANYA BİRLEŞİK 
CUMHURİYETİ ARASINDA TİCARET İŞBİRLİĞİ 

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6368 Kabul Tarihi: 2/1/2013

MADDE 1 – (1) 18 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşması”nın onay-
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/1/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BOTSVANA CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARİ, EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ 

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6369 Kabul Tarihi: 2/1/2013

MADDE 1 – (1) 6 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Botsvana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği
Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/1/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MALTA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR 
ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ 

ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA 
ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6370 Kabul Tarihi: 2/1/2013

MADDE 1 – (1) 14 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhu-
riyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”ün onaylanması uy-
gun bulunmuştur. 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/1/2013
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BERMUDA HÜKÜMETİ ARASINDA 

VERGİ KONULARINDA BİLGİ DEĞİŞİMİ ANLAŞMASININ 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN

Kanun No. 6371 Kabul Tarihi: 2/1/2013

MADDE 1 – (1) 23 Ocak 2012 tarihinde New York’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın

onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/1/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ETYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA BÜYÜKELÇİLİK İLE MİSYON ŞEFİ 

VE DİPLOMATLAR İÇİN İKAMETGAH İNŞAASI İÇİN ARSA 

DEĞİŞİMİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN

Kanun No. 6372 Kabul Tarihi: 2/1/2013

MADDE 1 – (1) 28 Aralık 2010 tarihinde Addis Ababa’da imzalanan “Türkiye Cum-

huriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyük-

elçilik ile Misyon Şefi ve Diplomatlar İçin İkametgah İnşaası İçin Arsa Değişimi Anlaşması”nın

onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/1/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LÜBNAN CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ARASINDA GENÇLİK VE SPOR ALANINDA 

İŞBİRLİĞİ PROGRAMININ ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN

Kanun No. 6373 Kabul Tarihi: 2/1/2013

MADDE 1 – (1) 21 Nisan 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Prog-

ramı”nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/1/2013
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FAS KRALLIĞI HÜKÜMETİ 
ARASINDA GENÇLİK VE SPOR ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ 

PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN

Kanun No. 6374 Kabul Tarihi: 2/1/2013

MADDE 1 – (1) 15 Kasım 2011 tarihinde Rabat’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolü”nün
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/1/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ARASINDA TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI 
SİSTEMİNE İLİŞKİN HÜKÜMETLERARASI ANLAŞMA İLE EKİ TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE THE TRANS ANATOLIAN GAS 
PIPELINE COMPANY B.V. ARASINDA TRANS-ANADOLU DOĞAL 

GAZ BORU HATTI SİSTEMİ HAKKINDA EV SAHİBİ 
HÜKÜMET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA 
DAİR KANUN

Kanun No. 6375 Kabul Tarihi: 2/1/2013

MADDE 1 – (1) 26 Haziran 2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuri-
yeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru
Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma” ile eki “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve
The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B.V. Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru
Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/1/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI KORUNMASI 
VE TEŞVİKİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA 
DAİR KANUN

Kanun No. 6376 Kabul Tarihi: 3/1/2013

MADDE 1 – (1) 25 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması
ve Teşvikine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/1/2013
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA ORTAKLIK VE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 
DAİR KANUN

Kanun No. 6377 Kabul Tarihi: 3/1/2013

MADDE 1 – (1) 6 Kasım 2007 tarihinde Bakü’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması”nın
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/1/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA
KAMU PERSONEL YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ

ALANLARINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6378 Kabul Tarihi: 3/1/2013

MADDE 1 – (1) 3 Haziran 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Destek-
lenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/1/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE GANA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA İKİLİ HAVA HİZMETLERİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6379 Kabul Tarihi: 3/1/2013

MADDE 1 – (1) 24 Mart 2011 tarihinde Akra’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hü-
kümeti ve Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Hizmetleri Anlaşması”nın onay-
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/1/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GANA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANLARINDA İŞBİRLİĞİNE 

DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6380 Kabul Tarihi: 3/1/2013

MADDE 1 – (1) 24 Mart 2011 tarihinde Akra’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hü-
kümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine
Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/1/2013
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GANA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN

Kanun No. 6381 Kabul Tarihi: 3/1/2013

MADDE 1 – (1) 20 Ekim  2011 tarihinde Akra’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması”nın

onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/1/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GANA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA ASKERİ ALANDA EĞİTİM, TEKNİK VE BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ

ÇERÇEVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6382 Kabul Tarihi: 3/1/2013

MADDE 1 – (1) 24 Mart 2011 tarihinde Akra/Gana’da imzalanan “Türkiye Cumhuri-

yeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bi-

limsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/1/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GANA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA TARIMSAL İŞBİRLİĞİ KONULU MUTABAKAT ZAPTININ 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6383 Kabul Tarihi: 3/1/2013

MADDE 1 – (1) 20 Ekim 2011 tarihinde Akra’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı”nın

onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16/1/2013
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2012/4145

           3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu

uyarınca uygulama alanı ilan edilen Şanlıurfa İlinde, ekli listede bağlılık durumları gösterilen

köy altı yerleşim birimlerinin ana köyden ayrılarak karşılarında belirtilen adlarla bağımsız köy

olmaları; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 17/12/2012 tarihli ve 18620 sayılı yazısı

üzerine, adı geçen Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2012 tari-

hinde 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                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    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

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı



YÖNETMELİKLER

           Karar Sayısı : 2012/4096
           Ekli “Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/11/2012 tarihli ve 28704 sayılı
yazısı üzerine, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ve 16 ncı
maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2012 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                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    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

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve

özel bütçeli idareler tarafından ulusal ve uluslararası yargı mercileri ile tahkim davalarında,
hizmet satın alınması, hizmet satın alınacak serbest avukatların nitelikleri, görevleri, sorumlu-
lukları, mali hakları ile takip ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsa-

mındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin
Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: İdarelerin bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu bakanı, Yükseköğretim Kurulu ile

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri
için Milli Eğitim Bakanını,

b) Birim: İdarelerin merkez birimlerini,
c) Birim amiri: İlgili idarenin birim amirini,
ç) Hukuk birimi: İdarelerde hukuk hizmetlerini yürüten birimi,
d) Hukuk birim amiri: İdarelerin merkez teşkilatındaki hukuk biriminin amirini,
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e) Koordinasyon görevi: İdarelerce birden fazla yer ve bölgede avukatlık hizmeti satın
alınması durumunda, hizmet satın alınacak serbest avukatlarla idare arasındaki koordinasyonu
sağlamak üzere hukuk birimlerinde görevli avukat veya hukuk müşavirlerine verilecek görevi,

f) Serbest avukat: Bu Yönetmelik kapsamında kendisinden hizmet satın alınan ve
19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre serbest meslek kapsamında faaliyet
yürüten avukat veya avukatlık ortaklıkları ile yabancı avukat ve avukatlık ortaklıklarını,

g) Sözleşme bedeli: Yapılacak işin niteliğine ve kapsamına göre sözleşmede belirlene-
cek ücreti,

ğ) Üst yönetici: Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, diğer bakanlıklarda müsteşarı ve
kamu idarelerinde en üst yöneticiyi,

h) Vekalet ücreti: Mahkemeler, hakemler veya icra daireleri tarafından idare lehine Avu-
katlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen ücreti,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Avukatlık Hizmeti Satın Alınması

Avukatlık hizmeti satın alınacak haller
MADDE 4 – (1) İdareler, muhakemat hizmetlerini kendi hukuk birimlerinden, bakan-

lıklarından veya bağlı kuruluşlarından ve Maliye Bakanlığından temin edemediği ya da hiz-
metin özel uzmanlık gerektirdiği ilgili bakan onayı ile belirlendiği hallerde, serbest avukatlar-
dan hizmet satın alabilir.

(2) Hizmet alımının konusu bir veya birden fazla dava ve icra işinin takip ve sonuçlan-
dırılması olabileceği gibi belirli bir yerdeki dava ve icra takiplerinin belirli bir süreyle sınırlı
olarak görülmesi şeklinde de olabilir.

Doğrudan temin
MADDE 5 – (1) Muhakemat hizmetlerini yürütmek üzere hizmet alımları 4/1/2002 ta-

rihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) bent-
lerine göre doğrudan temin usulüyle yapılır.

Aranacak nitelikler
MADDE 6 – (1) Türk ve yabancı uyruklu serbest avukatlarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Staj süresi hariç en az beş yıl fiilen avukatlık yapmış olmak.
b) Baroya kayıtlı olmak.
c) Baro disiplin kurulunca son üç yılda verilmiş uyarma cezası dışında ceza almamış

olmak.
ç) Serbest avukatın kendisi, eşi, alt veya üst soyu tarafından, hizmet satın alacak idare

aleyhine hizmet alımının konusu ile ilgili olarak son iki yılda dava alınmamış olmak veya hiz-
met satın alacak idare aleyhine derdest davası bulunmamak.

d) İdarece belirlenecek özel şartları taşımak.
İstenilecek belgeler
MADDE 7 – (1) Serbest avukatlardan başvuru esnasında aşağıda belirtilen belgeler is-

tenir:
a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da içeren yazılı dilekçe.
b) Avukatlık ruhsatnamesinin tasdikli örneği.
c) Avukatlık ortaklığı adına yapılacak müracaatlarda baro avukatlık ortaklığı sicil bel-

gesi.
ç) Vergi levhası örneği.
d) Barodan son üç yılda uyarma dışında disiplin cezası almadığına dair belge.
e) İki adet vesikalık fotoğraf.
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f) Yabancı avukatların, barolarından aldıkları avukat olduklarını ve avukatlık süresini
tevsik eden belgenin noter onaylı tercümesi.

Hizmet satın alma komisyonu
MADDE 8 – (1) Hizmet satın alma komisyonu, üst yöneticinin onayı ile biri başkan

olmak üzere ilgili idareden üç, hukuk biriminden iki kişi olacak şekilde en az beş kişiden te-
şekkül eder. Üst yönetici, söz konusu onayda aynı zamanda harcama yetkilisini de belirler.

(2) Üst yönetici, bu yetkisini yazılı olmak ve sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla alt
kademelere devredebilir.

(3) Komisyon, hizmet satın alınacak en az üç serbest avukata hizmet satın alınacak işin
mahiyetini belirten bir davetiye göndererek tekliflerin bildirilmesi için onbeş gün süre verir.

(4) Komisyon tekliflerin değerlendirilmesi için eksiksiz olarak toplanır ve kararlarını
çoğunlukla alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, karşı oy
gerekçelerini karara yazmak ve imzalamak zorundadır. Komisyonca alınan kararlar ve düzen-
lenen tutanaklar; komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek
imzalanır. Komisyon, tekliflerin incelenmesi sonucunda aranılan nitelikleri taşıdığı tespit edilen
serbest avukatlar arasından yapacağı değerlendirme sonucunda hizmet satın alınacak serbest
avukatı belirler ve bu konudaki kararını harcama yetkilisinin onayına sunar.

Sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması
MADDE 9 – (1) Harcama yetkilisinin onayı üzerine hizmet satın alınmasına karar ve-

rilen serbest avukat idarece belirlenecek süre içinde sözleşme yapmak üzere davet edilir. Be-
lirlenen süre içerisinde sözleşme imzalamayanlar, sözleşme yapma hakkını kaybeder.

(2) Hizmet satın alımına ilişkin sözleşme idare tarafından hazırlanır ve idare adına ilgili
harcama yetkilisi ile hizmet satın alınan serbest avukat tarafından imzalanır.

Temsil belgesi
MADDE 10 – (1) Avukatlara kendilerine verilen dava ve icra işlemlerinin takibiyle il-

gili olarak idareyi temsil etmek üzere temsil belgesi verilir.
Kişisel dosya
MADDE 11 – (1) Serbest avukatlar hakkında ilgili hukuk birimi tarafından performans

değerlendirmesine esas olmak üzere sözleşmeye istinaden yapılan işlerle ilgili olarak dosya
tutulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Görevler
MADDE 12 – (1) Serbest avukatların görevleri şunlardır:
a) Kendisine verilen işleri bizzat takip etmek.
b) Sözleşmenin kapsamı ve süresi içinde kendisine tevdi edilen dosya ile ilgili olarak

her türlü hukuki tedbiri almak ve işi geciktirmeden yasal işlemlere başlamak, tahkim dahil her
türlü davaları açmak, açılan davalara cevap vermek, icra takiplerini başlatmak, dava ve icra
işlerini takip etmek, duruşmalara katılmak, aleyhe kararlar hakkında her türlü kanun yollarına
başvurmak, tahkim davalarında iptal davası açmak ve takip etmek, kararların infazını sağlamak.

c) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç bir hafta içinde dosyaları veya dava ve
icra takibine konu belgeleri zimmet karşılığı teslim almak ve hukuki süreci tamamlanan dos-
yaları zimmet karşılığında ilgili birime teslim etmek.

ç) Talep halinde takip ettikleri işlerin mevcut durumları hakkında ilgili birime rapor
vermek.

d) Mevzuat ile sözleşmelerinde belirtilen esaslara uymak.
(2) Serbest avukatın göreve başlama tarihi sözleşmede aksi öngörülmemiş ise sözleş-

menin imza tarihidir.
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(3) İdare aleyhine verilen kararlar için kanun yoluna başvuruda idare yararının bulun-
madığının düşünülmesi halinde; dosya, vazgeçme gerekçeleri ile kararın tebliğ veya tefhim ta-
rihi de belirtilmek ve yapılacak inceleme için geçecek süre de dikkate alınmak suretiyle, serbest
avukat tarafından idarenin merkez hukuk birimine gönderilir.

(4) Serbest avukatlar tarafından takip edilen davalarda, davanın özelliği nedeniyle hu-
kuk birimlerince gerek görüldüğü takdirde keşif, duruşma ve Yargıtay murafaalarına hukuk bi-
rim amirinin görevlendireceği hukuk müşaviri ve kadrolu avukatlar veya talep halinde Maliye
Bakanlığı tarafından görevlendirilecek Hazine avukatları da katılabilir.

Sorumluluklar
MADDE 13 – (1) Serbest avukatların sorumlulukları şunlardır:
a) Teslim edilen işleri, idarenin tabi olduğu mevzuat ve sözleşme hükümlerine, Avu-

katlık Kanununa, meslek kurallarına ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak takip etmek.
b) İdarenin hak ve menfaatlerini öncelikle gözetmek.
c) Takip ettikleri işleri, dava ve icra esas defterine kaydedilmek üzere ilgili birime derhal

bildirmek, dava ve icra takipleri ile ilgili dilekçelerin, duruşma ve keşif zabıtlarının, bilirkişi
raporlarının, mahkeme ilamlarının, temyiz dilekçelerinin, yüksek yargı kararlarının ve ilgili
diğer belgelerin birer örneğini en kısa sürede ilgili birime veya hukuk birimine vermek.

ç) Dava ve icra takibi ile ilgili işlemleri gecikmeye yer vermeden, süresinde yerine ge-
tirmek.

d) Sözleşmenin sona ermesi halinde; takip ettikleri dava ve icra dosyalarının kendilerine
teslim edilmiş tüm evrak ve belge asılları ile birlikte varsa gerekli hukuki işlemleri de tekemmül
ettirmek suretiyle işin sona erme tarihinden itibaren on gün içinde ilgili birime zimmet karşılığı
teslim etmek ve aldığı avansı teslim tarihinden önce idareye iade etmek.

e) Dava ve icra dosyalarını düzenli olarak tutmak, gelen ve giden evrakı kayıt ve mu-
hafaza etmek.

f) Dosyalar ve diğer işler geri alınıncaya kadar ellerindeki işleri takip etmek.
(2) Serbest avukatlar, idareleri vekil sıfatıyla temsile yetkili olan görevlilerle aynı yetki

ve sorumlulukları haizdir. Kusurları nedeniyle doğacak her türlü sorumluluk kendilerine ait
olup mevzuattan ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine
getirmedikleri takdirde genel hükümler uyarınca idareye karşı sorumludur.

(3) Davanın idare avukatları ile birlikte takibi, hizmet satın alınan serbest avukatların
yükümlülüğünü ve sorumluluğunu azaltmaz ve ortadan kaldırmaz.

Yasaklar
MADDE 14 – (1) Serbest avukatlara ilişkin yasaklar şunlardır:
a) İdarece takip edilmekte olan dava ve icra takipleri ile idarenin taraf olduğu konularda

meydana gelecek uyuşmazlıklarda karşı tarafın avukatlığını ve danışmanlığını yapmak, görüş
bildirmek ve her ne nam altında olursa olsun karşı tarafı temsil etmek.

b) Doğrudan ya da dolaylı olarak sözleşme konusu hizmetler ile çıkar çatışması yara-
tabilecek herhangi bir ticari veya mesleki faaliyette bulunmak.

c) Sözleşme konusu işin ifası sırasında ve sonrasında; bu iş nedeniyle edinmiş olduğu
idareye ait bilgilerden 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Dör-
düncü Bölümünde düzenlenen nitelikteki bilgiler ile Avukatlık Kanununun 36 ncı maddesinde
düzenlenen nitelikteki bilgileri açıklamak.

ç) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi ile 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 107 nci maddesinde
yer alan yasaklara uymamak.

d) Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak idare adına tahsilat yapmak.
(2) İdare lehine sonuçlanan davalarda karşı tarafça icra dairesi dışında ödeme yapılmak
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istenilmesi halinde, hizmet alınan serbest avukat idarenin belirleyeceği vezne veya banka he-
sabına ödeme yapılmasını sağlamak ve ödemeye ilişkin makbuz örneğini ivedilikle idareye
göndermek zorundadır.

(3) Bu madde hükümleri serbest avukatla aynı avukatlık bürosunda çalışan diğer avu-
katlar hakkında da uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşmelerin Süresi, Denetim ve Fesih

Sözleşmelerin süresi
MADDE 15 – (1) Sözleşme süresi, sözleşmede aksi belirtilmediği sürece yapılan işle

sınırlıdır. Taraflar işin niteliğine göre sözleşmeyi süreli olarak da yapabilirler.
(2) Yönetmelik ekinde yer alan Serbest Avukata İlişkin Performans Değerlendirme Tab-

losu (Ek-1), işin bitim tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgili birim amiri ve koordinasyonla
görevli avukat veya hukuk müşaviri tarafından ayrı ayrı doldurularak hukuk birim amirine gön-
derilir.

(3) Serbest avukatla yeni bir sözleşme yapılıp yapılmayacağına dair teklif, Serbest Avu-
kata İlişkin Performans Değerlendirme Tablosuna göre tespit edilen başarı durumu ile birim
amiri ve koordinasyonla görevli avukat veya hukuk müşavirinin görüşü de alınmak suretiyle
hukuk birim amiri tarafından hizmet satın alma komisyonuna sunulur.

Denetim
MADDE 16 – (1) Serbest avukatlar tarafından takip edilen işler, ilgili idarenin hukuk

birimi tarafından her zaman denetlenebilir.
(2) Serbest avukatlar denetim esnasında kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri dene-

timle görevli kişilere vermek zorundadır.
(3) Hukuk birimi tarafından yapılan denetim sonuçları ilgili idarenin birim amirine

rapor halinde sunulur.
(4) Yapılan denetim sonucunda yasaklara aykırı davranışı tespit edilen avukatlar hak-

kında 17 nci madde ve genel hükümler uyarınca işlem yapılır.
Sözleşmenin feshi
MADDE 17 – (1) Serbest avukatların sözleşmeleri;
a) Hizmet satın alınan serbest avukatların, aranılan nitelikleri taşımadıklarının sonradan

anlaşılması veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmeleri,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Söz-

leşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunulduğunun
tespit edilmesi,

c) Mazeretsiz olarak duruşmalara katılınmaması nedeniyle davanın idare aleyhine so-
nuçlanmasına veya davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi suretiyle hak kaybına neden
olunması,

ç) Kanuni sürelere uymayarak davanın veya alacağın zamanaşımına uğratılması, dava
ve icra dosyalarında kanun yollarına başvuru sürelerine uyulmaması, idare aleyhine sonuç do-
ğuracak önemli hataların tespiti ve idare adına haricen tahsilat yapılması,

d) Hizmet sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,
e) Bu Yönetmelikte belirtilen yasaklara uyulmaması,
f) İdarenin hak ve menfaatlerinin korunması hususunda ihmal ve kusurlarının bulun-

ması,
hallerinde idare tarafından doğrudan veya ilgili birimin talebi üzerine hiçbir ihtar ve

süreye tabi olmaksızın tek taraflı olarak feshedilir ve idarenin uğradığı zarar tazmin ettirilir.
(2) Taraflar, bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi her zaman

feshedebilirler.
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(3) Birinci fıkrada belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilen serbest avukatların kimlik
bilgileri idare tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak araştırmaya esas olmak
üzere, Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığına bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Diğer Hükümler

Sözleşme bedeli ve vekalet ücreti
MADDE 18 – (1) Sözleşme bedelinin dava aşamaları esas alınmak suretiyle kademeli

olarak ödenmesi esastır. Sözleşme bedeli; yapılacak işin niteliği, kapsamı ve süresi dikkate alı-
narak belirlenir ve ödenecek ücret, ödenme zamanı ve şekline sözleşmede yer verilir.

(2) Sözleşme konusu iş ile ilgili asıl alacak, faiz ve yargılama gideri gibi idare alacakları
tamamen tahsil edildikten sonra taraflarca ayrıca sözleşmede kararlaştırılması halinde, hakem-
ler, mahkemeler veya icra dairelerince idare lehine hükmedilip tahsil edilen vekalet ücreti ser-
best avukata, mevzuat gereğince yapılması gereken kesintiler düşüldükten sonra ödenir.

(3) Serbest avukatlara, avukatlık ortaklığı avukatlarına ve bunların yanında hizmet akdi
ile çalışan avukatlara ayrı ayrı ödeme yapılamaz. Hizmet sözleşmesine istinaden idare tarafın-
dan tek ödeme yapılır.

(4) Serbest avukat tarafından takip edilen dava veya icra takibinin, hizmet satın alınan
idarede istihdam edilen avukatlar veya Maliye Bakanlığından hizmet talebi suretiyle Hazine
avukatı ile birlikte yürütülmesi halinde, vekalet ücreti dağıtım oranı avukatların sarf ettiği emek
ve takip süresi dikkate alınarak idarenin hukuk birimince belirlenir.

Ön ödeme
MADDE 19 – (1) Serbest avukatların talep etmesi halinde, 10/12/2003 tarihli ve 5018

sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesine uygun olarak dava ve
icra işlerinin gerektirdiği mahkeme gider ve harçlarını karşılamak üzere, idare veya ilgili birim
tarafından 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ön ödeme yapılır
ve mahsup edilir.

Adres bildirme ve tebligat
MADDE 20 – (1) Taraflar hizmet satın alma sözleşmesinde bildirdikleri işyeri, yerleşim

yeri ve elektronik posta adresleri ile telefon ve faks numaralarındaki değişiklikleri üç gün içinde
karşı tarafa bildirmek zorundadır. Adres değişikliğinin bildirilmemesi halinde sözleşmedeki
adresler geçerli kabul edilir.

(2) İdare tarafından yapılacak tebligatlar avukatların idareye bildirdiği işyeri adreslerine,
idareye yapılacak tebligatlar ise ilgili birim adreslerine yapılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre

işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu madde-
sinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler kayıt yaptırabilmeleri veya kayıt yenileyebilmeleri için; cari hizmet
maliyetine öğrenci katkısını ve açıköğretim/uzaktan öğretim materyal ücretini ödemiş olmaları
gerekir.”

“(3) Açıköğretim/uzaktan öğretim materyal ücreti, programların özellikleri dikkate alı-
narak ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi üzerine
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek durumunda oldukları dönemin
başında ve kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar. Ders kayıt işlem-
lerinde sorumluluk tamamen öğrenciye aittir. Belirtilen sürelerde katkı payını ve/veya açıköğ-
retim/uzaktan öğretim materyal ücreti yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, o
yarıyılda/yılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararla-
namazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu sınavı ile bir bütünleme sınavı
yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Ders başarı notunun hesaplanmasında;
a) Ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının kat-

kısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70,
b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sı-

nav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80’dir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hü-
kümlerine göre yapılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

3/11/2011 28104
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Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BAŞ AĞRISI UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulan Baş

Ağrısı Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanına, amacına, yönetim organlarına, bu
organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Baş ağrısı Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) GÜSAM: Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezini,
b) İlgili bilim dalları: Nöroloji (algoloji), anesteziyoloji ve reanimasyon (algoloji), beyin

cerrahisi, psikiyatri bilim dallarını,
c) Merkez (GÜBAM): Gazi Üniversitesi Baş Ağrısı Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Gazi Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) İlgili bilim dalları arasında işbirliği sağlayıp, GÜSAM’a başvuran baş ağrısı hasta-

larının tanı ve tedavisinin daha etkin biçimde yapılabilmesini sağlamak,
b) Baş ağrısı konusunda klinik ve deneysel çalışmalar planlamak ve yürütmek,
c) Konuyla ilgili toplumsal bilinci artırmak amacıyla topluma yönelik eğitim çalışmaları

yapmak,
ç) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları

doğrultusunda program ve projeler hazırlamak ve benzeri hizmetleri vermek,
d) Toplumun bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri

yayın faaliyetlerinde bulunmak,
e) Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlemek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 7 – (1) Müdür, Nöroloji Anabilim Dalı Algoloji Yandal Uzmanı unvanına sa-

hip, bu konuda akademik ve tıbbi deneyimi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör
tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek
öğretim üyelerinin mesleğini serbest olarak icra etmiyor olması zorunludur. Müdür, görevi ba-
şında bulunamadığı durumlarda yerine müdür yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Ve-
kâlet süresi altı ayı geçemez.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak,
ç) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak,
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
e) Merkez faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak,
f) Merkezin çalışma birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
(3) Müdür, Üniversitenin Tıp Fakültesinin ilgili bölümlerinden iki müdür yardımcısı

görevlendirir. Müdür yardımcılarından en az bir tanesinin Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi
olması zorunludur. Diğer müdür yardımcısı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Al-
goloji Yandal Uzmanlık unvanına sahip öğretim üyeleri arasından görevlendirilir.

(4) Müdür yardımcıları, Müdürün görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur ve  Mü-
dürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet ederler.

Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi ile

ikisi Nöroloji Anabilim Dalından, diğerleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Beyin Cerrahisi
öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilecek dört öğretim üyesi
ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlen-
dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
yine Müdürün önerisi ile Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
b) Merkez yönetimi ve faaliyetleri konusunda kararlar almak,
c) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek

adaylarla ilgili önerileri inceleyip karara bağlamak,
ç) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 9 – (1)  Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanu-

nun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazios-
manpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 37 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü
maddesi hükümleri ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-
öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

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

—— • ——
Giresun Üniversitesinden:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan

Giresun Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-
lışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Giresun Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AR-GE: Araştırma-geliştirmeyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Laboratuvar sorumluları: Merkez bünyesindeki birimlerin sorumlularını,
ç) Merkez (GRÜMLAB): Giresun Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/10/2011 28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/8/2012 28389
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d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
f) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Giresun Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma labo-

ratuvarı ile benzer birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendir-
mek ve bunların AR-GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak.

b) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını
gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artır-
mak.

c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına
uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

ç) Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik pro-
jeler üretilmesini sağlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında
işbirliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitenin
bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de
yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

e) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye ak-
tarımını hızlandırmak.

f) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü

şahıslardan gelecek analiz ihtiyaçlarını belirlenecek bedel karşılığında gerçekleştirmek, değer-
lendirmek ve sonuçlarını yorumlamak.

b) Merkezi Araştırma Laboratuvarının akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için
çalışmalar yapmak.

c) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin
raporlar düzenlemek.

ç) Merkezin teknopark halinde faaliyet gösterebilmesi için gerekli bilimsel ve teknik
alt yapıyı hazırlamak.

d) Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
e) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
ç) Laboratuvar sorumluları.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görev-
lendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda
görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle
yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden
ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir.
Müdür yardımcıları Müdüre yardımcı olmak ve laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlamak
ile yükümlüdürler. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır.
Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-

tülmesini sağlamak.
c) Merkezin faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçe önerisini

hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylandıktan sonra Rektöre sunmak.
ç) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

amacıyla girişimlerde bulunmak.
d) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerinde araç ve gereçlerin maksimum ve-

rimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte toplam

yedi üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki dört üye Müdürün teklifi üzerine, Rektör
tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yö-
netim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul
edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma prog-

ramını ve bütçe önerisini Rektöre sunmak üzere onaylamak.
c) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün

önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak.
ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

belirlemek ve süreçleri izlemek.
d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler

konusundaki ilkeleri belirlemek.
e) Merkezde yapılacak analiz ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna

sunmak.
f) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2013 – Sayı : 28531

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14



Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör ta-

rafından görevlendirilen, Laboratuvarın amaçları doğrultusunda çalışma yapan, bilimsel ve
teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan kişilerden olmak üzere en az on bir,
en çok on beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları danışma kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Danışma Kurulu; Laboratuvarın çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar
konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık
eder ve yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

Laboratuvar sorumluları ve görevleri
MADDE 13 – (1) Merkezin bünyesinde yer alan alt birimlere, Laboratuvardaki uzman

kadrosunda bulunan öğretim elemanları görevlendirilir.
(2) Laboratuvar sorumluları Merkezdeki cihazlar ve diğer malzemelerin etkin kullanı-

mından, cihazların çalıştırılması ve analizlerin hızla sonuçlandırılmasından, deneylerin etik
kurallara uygun şartlarda yürütülmesinden, Müdüre ve ilgili müdür yardımcısına karşı sorum-
ludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 15 – (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 2/6/2008

tarihli ve 26894 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Döner Sermaye İş-
letmesi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde
kullanılır.

(2) Merkez bünyesinde olan alet ve ekipmanların kullanıma sunumlarında ücret talep
edip etmeme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

(3) Üniversite bünyesinde yürütülen lisansüstü tez ve araştırmalardan ücret alınıp alın-
mayacağı ve alınacak ücret Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden:
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ LİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi lisans

programları ile yabancı dil hazırlık programında yürütülen eğitim-öğretim, kayıt ve sınavlara
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin lisans prog-

ramlarına öğrenci kabulü, eğitim-öğretim, sınav, başarı değerlendirme, kayıt dondurma, dip-
loma ve kayıt sildirme işlemleri ile yabancı dil hazırlık programına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş-
kilatı Kanununun Ek 123 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ANO: Ağırlıklı not ortalamasını,
ç) Dekan: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin ilgili fakülte dekanını,
d) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

enstitülerde enstitü kurulunu,
e) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu, enstitülerde enstitü yönetim kurulunu,
f) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı

kapsayan yükseköğretimi,
g) Müdür: Yüksekokullarda ilgili yüksekokul müdürünü, enstitülerde ilgili enstitü mü-

dürünü,
ğ) Mütevelli Heyeti: Üniversitenin Mütevelli Heyetini,
h) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,
j) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleriyle İlgili Esaslar

Öğretim programları ve kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülteler ve yüksekokullarda açılacak bölümler

ve bu bölümlere alınacak öğrenci sayıları, her yıl için ilgili birimlerin görüşü alınarak Senato
tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra Yükseköğretim Kuruluna (YÖK)
teklif edilir.
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Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulünde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Açık ve uzaktan öğretim programları hariç, başka bir yükseköğretim kurumunun her-

hangi bir örgün lisans programında kayıtlı olmamak.
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nce düzenlenen sınavda, İstanbul

Sabahattin Zaim Üniversitesine yerleştirilmiş olmak.
c) ÖSYM tarafından belirlenen özel yetenek sınavına girme şartına haiz olup, Üniversite

tarafından yapılan özel yetenek sınavını kazanmış ve yerleştirilmiş olmak.
ç) Dikey geçiş sınavı (DGS) sonucu ÖSYM tarafından İstanbul Sabahattin Zaim Üni-

versitesine yerleştirilmiş olmak.
d) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Se-
nato tarafından belirlenen esaslara göre Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olmak.

e) Üniversitenin yurt dışından öğrenci kabulü için belirlediği kabul şartlarını sağlamış
olmak veya yabancı uyruklu öğrenciler için Üniversite tarafından yapılan sınavda başarılı olmak.

Üniversiteye kayıt
MADDE 7 – (1) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan yeni öğrencilerin kayıtları,

Yükseköğretim Kurulu veya Üniversite tarafından ilan edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat
hükümleri uyarınca, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Yeni öğrencilerin kayıt tarihleri, kayıt için istenen belgeler ve uyulacak esaslar, Üni-
versite tarafından belirlenerek ilan edilir. İlan edilen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlayanlar,
Üniversitenin öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Ayrıca kayıt yaptıracak öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunun herhangi
bir örgün lisans programında kayıtlı olmadığına dair yazılı beyanı alınır.

(4) Mazereti bulunan adaylar kayıt işlemlerini, yukarıdaki hükümlere uymak şartı ile
bir yakını vasıtasıyla da yaptırabilirler.

(5) Kayıt için Üniversiteye sunduğu belgelerin yanlış veya eksik olduğu anlaşılan öğ-
rencilerin bulundukları yarıyıla bakılmaksızın, Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(6) Yükseköğretim kurumlarından çıkarılma cezası almış olanlar ve belgelerinde tahrifat
bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin Üniversiteye kayıtları
yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir.

(7) Yükseköğretim Kurulu veya Üniversite tarafından ilan edilen kayıt süresi içinde,
kaydını yaptırmayan öğrenciler, Üniversitenin öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve
herhangi bir hak iddia edemezler.

Öğrenim ücreti
MADDE 8 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir ve yıllık olarak tahakkuk etti-

rilir. Yıllık öğrenim ücretleri ve ders/kredi başına düşen öğrenim ücretleri her yıl Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte ilan edilir.

(2) Üniversite tarafından ilan edilen tarihler arasında kayıt yenilemeyen öğrenciler, öğ-
renim ücretini ilgili mevzuat hükümlerine göre öder.

(3) Normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrenciler, özel öğrenciler ve yaz oku-
lunda ders alan öğrenciler kayıt oldukları her ders için, ders veya kredi başına ücret öder.
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(4) Çift anadal ve yandal programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden ek ücret alınmaz.
Ancak, bu öğrencilerden normal öğrenim süresi içinde çift anadal ve yandal programını ta-
mamlayamayanlar kayıt yaptırdıkları her ders için, ders veya kredi başına ücret öder.

(5) Öğrenim ücreti, yaz okulu ücretlerini kapsamaz.
(6) Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin

bedeli öğrenim ücretine dahil değildir. Bu ücretler Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca belirlenir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye

yatay geçişler ile Üniversite içinde fakülte, yüksekokul ve bölümler arasındaki geçişler, Yük-
seköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Üniversiteye yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilgili yönetim kurulu tarafından karar
verilir.

(3) Yatay geçiş ile eğitim dili Türkçe olmayan bir bölüme kayıt yaptıran öğrencilere,
bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Dikey geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans prog-

ramlarına dikey geçişleri; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mes-
lek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine
Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ya-
pılır.

(2) Dikey geçiş yapan öğrencilere, ilgili bölümlerin düzenlediği ve ilgili yönetim kurulu
tarafından onaylanan intibak programları uygulanır.

(3) Dikey geçiş ile eğitim dili Türkçe olmayan bir bölüme kayıt yaptıran öğrencilere,
bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Öğrenci değişimi
MADDE 11 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki

ve yurt içindeki üniversiteler arasında yapılacak anlaşmalara göre, öğrenci değişimi çerçeve-
sinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl süreyle yurt içindeki veya dışındaki üniversite-
lere öğrenci gönderilebilir ve bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir.

(2) Bu süre içinde yurt içine veya yurt dışına giden öğrencinin Üniversitedeki kaydı
devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

(3) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerden öğrencinin aldığı dersler ve bu
derslerin başarı notlarının yansıtılması için gerekli işlemler, ilgili yönetim kurulu tarafından
alınan intibak kararlarına göre Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(4) Öğrenci değişimi programlarına ve üniversiteler arasındaki anlaşmalara göre Üni-
versiteye kayıt yaptıran öğrencilere; bu Yönetmelik hükümleri ile 18/2/2009 tarihli ve 27145
sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim
Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çift anadal ve yan dal programları
MADDE 12 – (1) Üniversitede çift anadal ve yan dal programına ilişkin hususlar; Yük-

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

(2) İkinci anadalı başarı ile tamamlayan öğrencilere o dala ait lisans diploması ve yan
dal eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere o dal ile ilgili bir sertifika verilir.

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2013 – Sayı : 28531

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim dili
MADDE 13 – (1) Üniversitede öğretim dili, Türkçe öğretim yapılan bölümlerde Türkçe;

yabancı dilde öğretim yapılan bölümlerde Arapça veya İngilizcedir.
(2) Senatonun kararı, Mütevelli Heyetin oluru ve Yükseköğretim Kurulunun izni ile bu

diller dışında bir dil ile öğretim yapılan programlar da açılabilir.
Öğrenim süresi
MADDE 14 – (1) Normal öğrenim süresi; hazırlık sınıfı hariç, lisans programları için

dört yıl (sekiz yarıyıl), azami öğrenim süresi ise yedi (on dört yarıyıl) yıldır.
(2) Lisans programlarını azami öğrenim süresinde başarı ile tamamlayarak mezun ola-

mayan öğrenciler, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere,
her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan, ilgili yarıyıla ait öğrenim ücretini
veya yazıldığı derslere ait ders veya kredi ücretini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları ile yaz öğretiminden

oluşur.
(2) Her yarıyıl en az yetmiş iş gününden oluşur. Ara, final, bütünleme ve mazeret sı-

navlarının günleri bu sürenin dışındadır.
(3) Üniversitede eğitim-öğretim, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre

yapılır. Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre
yürütülür.

(4) Resmi tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, dersi veren birim-
lerce önerilen ve Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülen ders ve sınavlar cumartesi ve
pazar günleri de yapılabilir.

Öğretim programları ve derslerin yürütülmesi
MADDE 16 – (1) Üniversitede okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili

ve Yabancı Dil zorunlu dersleri ile birlikte, ilgili program için tespit edilen asgari eğitim-öğretim
çalışmalarını ihtiva eden ve tamamıyla başarıldığında diploma almaya hak kazandıran eğitim-
öğretim çalışmalarının tamamı öğretim programlarında gösterilir. Üniversitede eğitim ve öğ-
retim, her yarıyılda okutulacak derslerin; adlarının, haftalık kredi saatlerinin ve AKTS kredi
değerlerinin gösterildiği bu öğretim programlarına göre yapılır.

(2) Bir bölümün öğretim programı ile bu programda yapılacak olan değişiklikler, bölüm
kurulunun teklifi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Üniversitede eğitim-öğretim; teorik dersler, seminerler, uygulamalar, projeler, stüd-
yo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygula-
ma, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(4) Dersler yarıyıl veya yıl esasına göre yapılır. Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teo-
rik saatinin tamamı ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Bir
ders saati süresi elli dakikadır.

(5) Senato tarafından kabul edilmiş öğretim programına uygun haftalık ders program-
ları, her eğitim öğretim yarıyılı başında, akademik takvimde belirtilen tarihte ilgili dekanlık/mü-
dürlük tarafından ilan edilir.
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(6) Staj; eğitim-öğretim programının özelliklerine göre; öğrencinin edindiği bilgileri
uygulama alanına aktarma kabiliyetini geliştirmeyi amaçlayan, Üniversite içi ve dışı çalışma-
lardır. Staj yapılması zorunlu olan bölümlerde staj uygulama esasları ilgili yönetim kurulu ta-
rafından belirlenir ve Senatonun onayı ile uygulanır.

(7) Bitirme tezi veya projesi; öğrencinin, istenen mesleki bilgi ve beceri düzeyine eriş-
tiğini gösteren ve danışman öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri nezaretinde yürütülen ki-
şisel veya grup halinde yapılan çalışmalardır.

(8) Seminer; eğitim-öğretim programına ilişkin bir konu çerçevesinde, öğretim eleman-
ları ve öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulan ve tartışmalı olarak geliştirilen çalışmalardır.

Akademik danışman
MADDE 17 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığı tarafından tam zamanlı bir

öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir. Akademik danışman; öğrenciyi öğrenimi sü-
resince izler, lisans eğitim-öğretimi, ilgili mevzuat ve akademik performansı hakkında bilgi-
lendirir, yönlendirir ve öğrencinin diğer sorunlarıyla ilgilenir.

(2) Öğrencinin derslere kaydolma, ders ekleme, bırakma ve dersten çekilme işlemleri
akademik danışman onayı ile yapılır.

(3) Akademik danışmanın görevde bulunmadığı sürede yerine bakacak öğretim elemanı
ilgili bölüm başkanlığınca belirlenir.

(4) Akademik danışman; onay verdiği ders seçme, ders ekleme-bırakma gibi işlemlere
ait öğrencinin de imzasını taşıyan belgelerin bir nüshasını arşivler.

Dersler
MADDE 18 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğ-

rencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler ise öğrencinin önerilen dersler için-
den seçerek alabileceği derslerdir.

(2) Seçmeli dersler, ilgili kurulun belirlediği esaslara göre her bölümün öğretim prog-
ramında tek tek veya grup olarak tanımlanmış seçimlik derslerdir.

(3) Bir dersin alınabilmesi için daha önce alınmış ve başarılmış olması gereken derslere
ön şart dersleri denir, ön şart dersleri ve varsa diğer şartlar bölümlerin öğretim programlarında
gösterilir.

Ortak zorunlu dersler
MADDE 19 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde

yer alan ortak zorunlu derslerden, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil
dersleri; zorunlu ve kredili ders olarak, haftada ikişer ders saati olmak üzere, iki yarıyılda oku-
tulur.

Derse devam zorunluluğu
MADDE 20 – (1) Üniversitede öğrencilerin; bir yarıyıl içinde, lisans programlarının

teorik derslerine %70, uygulamalı derslerine %80 oranında devam etme zorunluluğu vardır.
Her öğretim elemanı, derslere devam mecburiyetini bu esaslara göre kontrol eder.

(2) Dersin öğretim elemanı, derse devam mecburiyetini yerine getirememiş öğrencilere
ait listeyi, akademik takvimde belirtilen derslerin bitiş tarihinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe
verir ve ilan eder. Bu öğrenciler, belirtilen dersten devamsız sayılır ve o dersin final sınavı ile
bütünleme sınavına giremezler. Başarısız sayılan bu öğrencilere dersin öğretim elemanı tara-
fından DZ notu verilir. Bir dersten DZ notu alarak başarısız olan öğrencilerin ders tekrarında
derse devamları zorunludur.
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(3) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde
Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bun-
ların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları sebebiyle öğrenime devam edemedikleri
süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; öğrenciler bu süreler içinde giremedikleri
sınavlara, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde girerler.

(4) Ders tekrarı durumunda, daha önce devam şartı yerine getirilmiş olan teorik derslere
devam şartı aranmaz. Ancak; ders tekrarı yapan öğrenci, dersi veren öğretim elemanının belir-
leyeceği diğer şartlara uymak zorundadır.

Kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen sü-

reler içinde, öğrenim ücretini ödemeleri, kayıtlarını yenilemeleri ve akademik danışman desteği
ile ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekir.

(2) Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki kredili derslere nor-
mal ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin tamamına yarıyıl ders yükü denir. Öğrenci, ilgili
yarıyıl için öğretim programındaki derslerden seçimini yaparak ve danışmanının onayını alarak
ders kaydını yaptırır. Çift anadal ve yan dal programlarında kayıtlı öğrencinin yarıyıl ders yükü
ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ders yükünün hesabında, derslerin kredi değeri esas
alınır.

(3) Öğrenciler, kendi öğretim programına göre derslerine yazılmakla yükümlüdür. Öğ-
renciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kay-
dolmak zorundadır. Ancak, bu durumdaki öğrencilerin yarıyıl ders yükü ilgili yönetim kurulu
kararı ile otuz üç krediye kadar arttırılabilir. Öğretim programından çıkartılan ve açılmayan
derslerin yerine ise, belirlenen diğer dersler alınır.

(4) Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve
öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre, öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

(5) Mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme
ve ders kayıt işlemleri en geç ders ekleme ve bırakma dönemi sonuna kadar yapılabilir.

(6) Mezun olabilmek için bütün derslerini başarı ile tamamlamış, ancak stajını veya bi-
tirme projesini tamamlayamamış öğrenciler, staj veya bitirme proje ücreti olarak, belirlenen
bir ders veya üç kredi ücreti ödeyerek kayıt yeniletmek zorundadır.

(7) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve
AGNO’ları en az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler; akademik danışmanın onayı ile bu şartı
sağladığı her yarıyıl için üst yarıyıllardan en fazla iki ders, AGNO’ları 3.50 ve üzerinde olan
öğrenciler ise en fazla üç ders alabilirler.

(8) Kendi öğretim programındaki derslere kayıt kurallarını öncelikli olarak sağlayan
ve AGNO’su en az 2.00 olan öğrenci, her yarıyıl öğretim programında bulunmayan en fazla
bir derse akademik danışmanın onayı ile kayıt yaptırabilir.

(9) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olmak, önşart derslerini başaramamış
olmak, yarıyıl izni kullanmış olmak veya üniversitelerarası değişim programlarına katılacak
olmak gibi sebeplerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrencilere akademik danışmanın
onayı ile bir üst yıla ait yarıyıldan ders verilebilir. Ancak bu öğrencilerin yarıyıl ders yükü bu-
lunduğu yarıyıldaki normal ders yükünü geçemez.

(10) Çift anadal ve yan dal programlarına kayıtlı öğrencilerin ders alırken haftalık ders
programında kısmen veya tamamen çakışan derslere birlikte kayıt yaptırmaları akademik da-
nışmanın onayı ve ilgili yönetim kurulu kararı ile olabilir.
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(11) Öğrencilere ait ders kayıt formları, her yarıyıl ders ekleme ve bırakma dönemi so-
nunda akademik danışmanlar tarafından ilgili dekanlığa/müdürlüğe verilir, bu formlar ilgili
dekanlıklar/müdürlükler tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Ekleme, bırakma ve dersten çekilme
MADDE 22 – (1) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri danışman onayıyla her yarıyılın

başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde yapılır. Öğrenciler bu süre içerisinde kayıtlı oldukları
derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini ekleyebilir. Ders ekleme işleminde haftalık ders
programında çakışmayan derslerin seçilmesi zorunludur.

(2) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten
akademik danışmanlarının onayı ile çekilebilir. Bu durumda yarıyıl öğrenim ücretinden her-
hangi bir iade yapılmaz. Öğrenciler, lisans öğrenimleri süresince en fazla dört dersten çekile-
bilir.

(3) Öğrencilerin bırakamayacakları ve çekilemeyecekleri dersler şunlardır:
a) İlk iki yarıyıla ait dersler.
b) Öğrencinin yazılmış olduğu tek ders.
c) Daha önceki yarıyıllarda hiç alınmayan veya alınıp başarısız olunan dersler.
Ders muafiyeti
MADDE 23 – (1) Daha önce Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen

herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olan öğrenci, o yükseköğretim kuru-
munda alıp başarılı olduğu dersler için, ilgili dekanlığa/müdürlüğe not belgesinin aslı ve ders
içerikleriyle birlikte bir dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talep edebilir. Öğrenci, muafiyet
talebini derslerin başladığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde yapmak zorundadır. Öğren-
cinin muafiyet talebi dekanlık/müdürlük tarafından oluşturulacak intibak komisyonu tarafından
değerlendirilir, ilgili yönetim kurulu tarafından intibakı yapılarak karara bağlanır.

(2) Ders muafiyeti verilen öğrenciler, ders alma kurallarına uygun olarak, muaf olduk-
ları kredi kadar, akademik danışmanın onayı ile üst yarıyıllardan ders alabilirler.

Yabancı dil muafiyeti ve eğitimi
MADDE 24 – (1) Üniversitenin yabancı dilde eğitim yapan programlarına kayıt hakkını

kazanmış öğrencilerle, bu programlara yatay veya dikey geçişle kabul edilen öğrenciler, Üni-
versite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavına tabi tutulur. Yabancı dil yeterlik sına-
vında başarılı olanlar veya uluslararası bir yabancı dil sınavında Üniversitenin yeterli gördüğü
düzeyde puan alanlar ile daha önce bir yükseköğretim kurumunun yabancı dil hazırlık eğitimini
başarıyla tamamlayanlar ilgili yönetim kurulu kararı ile yabancı dil hazırlık programından muaf
tutularak ilgili bölümün birinci sınıfına kayıt olabilirler.

(2) Yabancı dil seviyeleri yeterli bulunmayanlar ile Üniversite tarafından yapılan ya-
bancı dil yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerin, yabancı dil bilgi düzeylerine göre Üni-
versitenin düzenlediği zorunlu bir veya iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık programına devam
etmeleri gerekir. Birinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olan
öğrenciler bahar yarıyılından başlamak üzere ilgili bölümün birinci sınıfına kayıt yaptırabilir.
Yabancı dil hazırlık programı, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esas-
lara göre yürütülür.

(3) Bir yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin bir veya iki yarıyıl daha hazırlık prog-
ramına devam etmeleri gerekir. Yabancı dil hazırlık programının süresi iki yılı aşamaz. Öğren-
cinin; yabancı dil hazırlık programına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan
yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, ÖSYM tarafından,
Üniversitede ya da başka bir üniversitede eğitim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer
programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilmesi yapılır. Ancak bu-
nun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği
programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.
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(4) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler zorunlu yabancı dil
dersinin muafiyet sınavına girerler. Bu sınavdan başarısız olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı
dil dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler istedikleri takdirde,
bir yıl (iki yarıyıl) süreli yabancı dil hazırlık programına kayıt olabilirler. Bu öğrenciler Üni-
versiteye burslu olarak yerleştirilmiş olsalar dahi, ilgili yıl için belirlenen yabancı dil hazırlık
programının öğrenim ücretini öderler. Yabancı dil hazırlık programında geçen bir yıllık süre,
öğrenim süresinden sayılmaz. Söz konusu yabancı dil hazırlık programında başarılı olan öğ-
renciye başarı sertifikası verilir. Bir yılın sonunda öğrenciler doğrudan kendi bölümlerinin ders-
lerine devam ederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi, Sınavlar ve Diploma

Ders başarısı ve değerlendirme
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarısının ölçülmesinde; derse devam, ya-

rıyıl içi çalışmalar, kısa, ara, final ve bütünleme sınavları değerlendirmeye katılır. Öğrencinin
ders geçme ve ham başarı notuna bu faktörlerin hangi oranda etki edeceği ve ölçme-değerlen-
dirme yöntemi o dersin müfredatında belirtilir ve yarıyıl başında dersin öğretim elemanı tara-
fından ilan edilir.

Sınavlar ve yarıyıl içi çalışmaları
MADDE 26 – (1) Sınavlar; kısa sınav(lar), ara sınav(lar), final sınavı, bütünleme sınavı,

mazeret sınavı, tek ders sınavından oluşur. Bunlardan;
a) Kısa sınav(lar); yarıyıl içinde yapılan kısa süreli sınavlardır.
b) Ara sınav(lar); yarıyıl içinde, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde en az bir

kez yapılan sınav(lar)dır.
c) Final sınavı; yarıyıl sonunda, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde yapılan

sınavdır.
ç) Bütünleme sınavı; dersin okutulduğu yarıyıl sonunda, final sınavına girmek için bu

Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirdiği halde, herhangi bir sebeple final sınavına
gir(e)meyen öğrenciler ile final sınavı sonucunda başarısız olmuş öğrenciler için yapılan sı-
navdır. Final sınavında geçerli olan başarı notu hesaplama usulü bütünleme sınavında da uy-
gulanır ve bütünleme sınavı notu final sınavı notu yerine geçer.

1) Öğrenciler AGNO’larını yükseltmek için DD, DC notu aldıkları dersin bütünleme
sınavına girebilir.

2) Yaz okulunda alınan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.
d) Mazeret sınavı; mazereti sebebiyle ara veya bütünleme sınavına giremeyen öğrenciler

için yapılan sınavdır. Sınavlara mazeretleri sebebiyle giremeyen öğrenciler mazeretlerini be-
lirten belgeyi bir dilekçe ekinde sınav tarihinden itibaren en geç beş gün içinde ilgili dekanlı-
ğa/müdürlüğe verirler. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere sınavların
bitiminden itibaren on beş gün içerisinde mazeret sınavı yapılır.

e) Tek ders sınavı; mezuniyet için başarısız tek dersi kalan veya tek ders sınavına girerek
mezun olabilecek durumda olan öğrenciye, ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ile başvur-
ması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden on beş gün içinde
tek ders sınavı yapılır. Öğrencinin tek ders sınavına gireceği dersi, daha önce almış ve devam
şartını yerine getirmiş olması gerekir. Tek ders sınavında başarısız olan öğrenci takip eden bü-
tünleme sınav dönemlerinde bu haktan tekrar yararlanabilir. Öğrencinin tek ders sınavından
başarılı sayılması için en az CC notu alması gerekir.

f) Yarıyıl içi çalışmaları; yarıyıl içinde yapılan ders, laboratuvar ve atölye uygulaması,
arazi çalışması, ödev, proje, seminer, staj ve benzeri çalışmalardır.
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Sınav programları ve yeri
MADDE 27 – (1) Öğretim yılı başlamadan önce hazırlanan akademik takvimde tarihleri

belirlenmiş olan sınavların yeri, gün ve saatleri, dekanlık/müdürlükler tarafından sınavlardan
en az iki hafta önce ilan edilir.

(2) Sınavlar, programda gösterilen yer, gün ve saatte Üniversite binalarında yapılır. An-
cak arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları
dışında da yapılabilir.

Sınav dönemi
MADDE 28 – (1) Her yarıyıl derslerinin bitiminde bir sınav dönemi vardır. Sınav dö-

nemi içinde ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek sebeplerle sınav yapılamayan günler kadar
o yarıyılda süre uzatımı yapılır.

(2) Bitirme çalışması sınavı, sınav dönemlerini izleyen hafta içinde yapılır. Laboratuvar,
uygulama ve arazi üzerinde yapılması gereken derslerle, sınava girme hakkı bu çalışmaların
sonucuna bağlı olan derslerin sınavları bu çalışmaların bitiminde yapılabilir.

Sınav şekli
MADDE 29 – (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersi veren öğretim elemanın

talebi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğretim elemanı tarafından ders bilgi formunda da be-
lirtilmek şartıyla sınav sözlü, proje veya ödev olarak yapılabilir.

(2) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları düzenler ve yürütür. Görevli
öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağına
öğretim elemanının önerisi üzerine bölüm başkanlığınca karar verilir.

Sınav notlarına itiraz
MADDE 30 – (1) Sınav notlarına itiraz, sınav notlarının ilanını takip eden beş gün için-

de ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ile yapılır. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim
elemanı tarafından incelenir, herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme ta-
lebi, öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılarak
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 31 – (1) Üniversitede, öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında uygulama

esasları Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Öğrencilere, aldık-
ları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri, dersin öğretim elemanı tarafından tercih edilen
değerlendirme sistemi esaslarına göre yarıyıl sonu harf notu olarak verilir.

Puan Harf Notu (Başarı Notu) Dört Üzerinden Katsayısı
90-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2.0
60-69 DC 1.5
50-59 DD 1.0
40-49 FD 0.5
00-39 FF 0.0
00-00 DZ 0.0

(2) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
a) EK (eksik) notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir

sebeple ders için gerekli şartları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olu-
nur. Öğrenci, herhangi bir dersten (EK) notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren on
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beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (EK) notu ken-
diliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının
önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla (EK) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin
başlangıcına kadar uzatılabilir.

b) YT (yeterli) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan
öğrencilere verilir.

c) YZ (yetersiz) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden, lisans prog-
ramına hazırlık programında alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde
alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) DV (devam ediyor) notu; kredisiz dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdür-
mekte olan öğrencilere verilir.

d) DZ (devamsız) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini
yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (DZ) notu, not ortalaması hesabında
(FF) notu işlemi görür.

e) MU (muaf) notu; Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet
sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilere verilir. (MU) notu ortalamaya katılmaz.

f) TR (transfer) notu; daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda öğrenim gören
öğrencilerin o yükseköğretim kurumunda aldıkları ve denkliği Üniversitenin ilgili yönetim ku-
rulu tarafından kabul edilen derslere verilir. Transfer notu ANO ve AGNO hesabına katılmaz.

g) ÇK (çekildi) notu; öğrencinin ders alma-bırakma günlerinden sonraki beş hafta için-
de, danışmanın onayı ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır.

ğ) GM (girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GM notu alan
öğrenci mazeret veya bütünleme sınavlarına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Ma-
zeret sınavlarına girmezse GM notu sıfıra dönüştürülür.

Başarı durumu
MADDE 32 – (1) Bir dersten YT, MU, TR, DD ve daha yukarı not alan öğrenciler, o

dersten başarılı sayılır.
(2) Bir dersten FF, FD, YZ ve DZ notu alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.
(3) AGNO’su 2.00 ve daha yukarı olan ve öğretim programı dahilinde başarısız dersi

bulunmayan öğrenciler başarılı sayılır.
(4) Lisans programındaki öğreniminin dördüncü yarıyılı sonunda AGNO’su 2.00’ın al-

tında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Bu öğrenci, sınamalı statüden çıkmak için önce-
likle FF, FD, DZ, YZ veya ÇK notu aldığı dersleri tekrar etmek zorundadır. Ders yükünün dol-
maması durumunda ise daha önce DD veya DC notu aldığı dersleri tekrar edebilir. Sınamalı
statüdeki öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait dersleri
danışmanın onayı olmadan alamaz.

(5) Bölüm, fakülte, yüksekokul veya Üniversite birincilerinin belirlenmesinde; yatay
veya dikey geçişle gelen öğrenciler dahil başarı ortalamasının eşit olması durumunda, bütün
yarıyılları değerlendirmeye katılan öğrencilere öncelik verilir.

(6) MU notu hariç, bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar,
arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar, staj ve benzeri ya-
rıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu sınavından alınan notlar ile o dersin başarı değerlen-
dirme sistemine göre belirlenir. Açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi, her yarıyılın
başlangıcından itibaren bir hafta içinde ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi formu ile
ilan edilir.
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(7) Öğretim elemanı dersin başarı notunu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde be-
lirtilen süre içinde ilan ederek, sınav kağıtları ve diğer dokümanlarla birlikte ilgili
dekanlığa/müdürlüğe teslim eder.

Ders tekrarı ile ilgili esaslar
MADDE 33 – (1) Bir dersten FF, FD, DZ, YZ veya ÇK notu alan öğrenciler; bu dersi,

verildiği ilk yarıyılda tekrar alırlar.
(2) Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir,

bunun yerine bölüm tarafından uygun görülen aynı seçmeli gruptan olmak üzere başka bir seç-
meli ders alınabilir.

(3) Öğrenciler, AGNO’sunu yükseltmek amacı ile daha önce almış ve başarmış olduğu
dersleri, danışman onayı ile tekrar alabilir. Öğrencinin not belgesinde almış olduğu son not ge-
çerli sayılır ve ders tekrarı yapılan yarıyılın ANO ve AGNO’sunu etkiler.

(4) Normal öğrenim süresini tamamladığı halde ders tekrarı yapması gereken öğrenciler,
akademik takvime uygun olarak ders kaydı yaptırmakla yükümlüdür.

Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 34 – (1) Ağırlıklı not ortalaması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalamasının

(AGNO) hesaplanması aşağıdaki şekildedir:
a) Ağırlıklı not ortalaması hesabında, öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu

ağırlık katsayıları ile bu derslere ait kredi saatleri çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve
kredi saatlerinin toplamına bölünür.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması hesabında, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı bü-
tün derslerin başarı notu ağırlık katsayıları ile bu derslere ait kredi saatleri çarpılarak elde edilen
çarpımlar toplanır ve bu toplam, kredi saatleri toplamına bölünür.

c) Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.
Ön lisans diploması
MADDE 35 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri

ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, AGNO’sunu
en az 2.00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayan-
ların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması
verilir.

Diploma verilme şartları, diplomalar, diploma eki
MADDE 36 – (1) Sekiz yarıyıllık bir programı, bu Yönetmelikte belirlenen sınav ve

değerlendirme esasları çerçevesinde, başarı ile tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması
4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrencilere lisans diploması verilir.

(2) Mezuniyet tarihi, ilgili yönetim kurulunun mezuniyete karar verdiği tarihtir.
(3) Diploma tarihi; diploma ve eklerinin düzenlendiği tarihtir.
(4) Diplomalar ilgili dekan/müdür ile Rektör tarafından imzalanır.
(5) Diploma eki; diploma alan her öğrenciye, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen

esaslara göre düzenlenir ve verilir.
(6) Diploma hazırlanıncaya kadar öğrencinin isteği üzerine geçici mezuniyet belgesi

verilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, Kayıt Sildirme ve İlişik Kesilmesi

Kayıt dondurma
MADDE 37 – (1) Öğrencinin kaydı; varsa önceki yıllara ve kayıt dondurulan yıla ait

öğrenim ücretini ödemek şartıyla ve haklı ve geçerli sebeplerle, ilgili yönetim kurulu kararı ile
lisans programlarında bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl dondurulabilir.
Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin; hastalık, tabii afet, yurt dışında öğrenim görme, askerlik tecilinin iptali,
gözaltına alınma ya da tutuklanma ve benzeri haklı ve geçerli mazeretinin bulunması ve bunu
belgelendirmesi halinde kendisinin veya vekilinin başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulu ka-
rarı ile kaydı dondurulabilir. Ekonomik sebeplerle kayıt dondurmak isteyen öğrencinin de, bu
durumunu belgelendirmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile en çok iki yarıyıl için kaydı
dondurulabilir.

b) Öğrenci kayıt dondurma talebini bir dilekçe ile doğrudan ilgili dekanlığa/müdürlüğe
yapar. Öğrenci dilekçesine kayıt dondurma sebebine göre; sağlık raporunu, askerlik belgesini,
mülki amirden alınacak afet belgesini, yurt dışında öğrenim göreceğine dair belgeyi veya ben-
zeri belgeleri ekler.

c) İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin kayıt dondurma süresi belirtilir. Kayıt
donduran öğrenci, kayıt dondurduğu süre içinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz ve sınavlara
giremez. Bu süre, öğrencinin normal öğrenim süresinden sayılmaz.

ç) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl ortasında meydana gel-
mesi halinde, öğrenci o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.

(2) Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen bir sebeple izinli sayılması duru-
munda kaydı dondurulur.

Kayıt sildirme
MADDE 38 – (1) Kayıt sildirmeye ilişkin usul ve esaslar şunlardır:
a) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenci, bir dilekçe ve “İlişik

Kesme Formu” ile birlikte ilgili dekanlığa/müdürlüğe müracaat eder. Öğrencinin kaydı, ilgili
yönetim kurulu tarafından silinerek, ilgili birimlere bildirilir.

b) Yeni kayıt yaptıran veya kayıt yenileten öğrenci, Üniversiteden ayrılmak isterse; ön-
ceki yılların ve içinde bulunduğu yarıyılın mali taahhüdünü yerine getirmek zorundadır.

c) Kayıt sildirme işlemi posta yoluyla yapılamaz. Öğrencinin bizzat yazılı müracaatı
gerekir. Ancak, özel hallerde ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması şartıyla, öğren-
cinin noter kanalı ile belirlediği bir vekil Üniversiteden kaydını sildirebilir. Kaydı silinen öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir ve dosyasındaki diploma kendisine iade edilir.

ç) Kayıt sildirme işlemlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Üniversitenin yetkili organla-
rınca düzenlenir.

d) Bu Yönetmelikte yer almayan diğer sebeplerle kaydı silinme durumuna gelmiş öğ-
rencilere de yukarıdaki hükümler uygulanır.

İlişik kesilmesi
MADDE 39 – (1) Aşağıda durumu belirtilen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu tarafın-

dan Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrencilerin.
b) Ölüm sebebiyle veya sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıkları sebebiyle öğre-

nimine devam edemeyeceği anlaşılan öğrencilerin.
c) Herhangi bir sebeple başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yüksek onur ve onur öğrencileri
MADDE 40 – (1) Öğrenimleri süresince disiplin cezası almayan ve öğrenimlerini

AGNO’su en az 3.50 ile tamamlayan öğrencilere yüksek onur belgesi, 3.00-3.49 arasında ta-
mamlayan öğrencilere ise onur belgesi verilir.

(2) Lisans öğreniminin sonunda onur veya yüksek onur belgesi alabilecek durumda
olan öğrencilerin diploma ekine onur veya yüksek onur öğrencisi olduğu yazılır ve diplomasıyla
beraber belgesi de verilir.

Disiplin
MADDE 41 – (1) Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri;

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Burslar
MADDE 42 – (1) Üniversitenin burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan

burs, sadece öğrenim ücretini kapsar. Karşılıksız olarak verilen burs, öğrencinin herhangi bir
disiplin cezası almamış olması şartı ile normal öğrenimi süresince devam eder ve zorunlu ya-
bancı dil hazırlık programında geçirilecek süreyi de kapsar. Burslu öğrenciler, Üniversite içinde
bir başka bölüme geçiş şartlarını sağladıkları takdirde burslu olarak geçebilir.

(2) Burslar ile ilgili esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 43 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği

daimi adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.
Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek, bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye
elektronik yolla da tebligat yapılabilir.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş
olan veya adreslerini değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe
ile bildirmemiş olan öğrencilerin, bildirdikleri adrese yapılacak tebligatlar geçerlidir.

Kimlik kartı
MADDE 44 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci kimlik kartı verilir.
(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden öğ-

renci kimlik kartları geri alınır. Geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır.
(3) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir

gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslimi gerekir. Bedeli
karşılığında öğrenciye yeni kimlik kartı verilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birimlerin yetkili kurullarının kararları
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 27/6/2011 tarihli ve 27977 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2012/128

Karar Sayısı: 2013/1 (Yürürlüğü Durdurma)

Karar Günü: 10/1/2013

İPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNANLAR :

1- Ankara 7. İdare Mahkemesi       (Esas : 2012/128)

2- Ankara 5. İdare Mahkemesi       (Esas : 2012/145)

3- Ankara 13. İdare Mahkemesi     (Esas : 2012/12)

İPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 18/5/2004

günlü, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun;

A) 1- 38. maddesinin beşinci fıkrasının,

2- Geçici 10. maddesinin birinci fıkrasının “…üst üste iki dönem süresince meclis baş-

kanlığı, yönetim kurulu başkanlığı, konsey başkanlığı ve Birlik Başkanlığı görevlerinde bulu-

nanlar aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı görevlere yeniden seçilemezler.” bölümünün,

Anayasa’nın 2., 13., 67. ve 135. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yü-

rürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

B) 1- 16. maddesinin beşinci fıkrasının,

2- 40. maddesinin üçüncü fıkrasının,

Anayasa’nın 2. ve 135. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi

istemidir.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASINA İLİŞKİN İNCELEME

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren başvuru kararları ve ekleri, bu konudaki

yürürlüğü durdurma ve esas inceleme raporu ile ekleri, iptali istenilen kurallar, dayanılan Ana-

yasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra

gereği görüşülüp düşünüldü:

18.5.2004 günlü, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar

Kanunu’nun;

1- 16. maddesinin beşinci fıkrası,

2- 18. maddesinin üçüncü fıkrası,

3- 38. maddesinin beşinci fıkrası,

4- 40. maddesinin üçüncü fıkrası,

5- 63. maddesinin altıncı fıkrası,

6- 65. maddesinin yedinci fıkrası,

7- Geçici 10. maddesinin birinci fıkrasının “…üst üste iki dönem süresince meclis baş-

kanlığı, yönetim kurulu başkanlığı, konsey başkanlığı ve Birlik Başkanlığı görevlerinde bulu-

nanlar aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı görevlere yeniden seçilemezler.” bölümü,
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10/1/2013 günlü, E.2012/128, K.2013/7 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu fıkraların

ve bölümün, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve za-

rarların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayım-

lanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA, Nuri NECİPOĞLU ile

Zühtü ARSLAN’ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, 10/1/2013 gününde karar verildi.

Başkan Başkanvekili Başkanvekili

Haşim KILIÇ Serruh KALELİ Alparslan ALTAN

Üye Üye Üye

Fulya KANTARCIOĞLU Mehmet ERTEN Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye Üye Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT Zehra Ayla PERKTAŞ Recep KÖMÜRCÜ

Üye Üye Üye

Burhan ÜSTÜN Engin YILDIRIM Nuri NECİPOĞLU

Üye Üye Üye

Hicabi DURSUN Celal Mümtaz AKINCI Erdal TERCAN

Üye Üye

Muammer TOPAL Zühtü ARSLAN

KARŞIOY YAZISI

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun itiraz

konusu kuralları, oda ve borsalarda üst üste iki dönem meclis başkanlığı ve yönetim kurulu

başkanlığı görevini yapanların aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı görevlere yeniden

seçilemeyeceklerini düzenlemektedir. Bu kuralların Anayasa’ya aykırılık teşkil etmediğini dü-

şündüğümüzden, çoğunluğun iptal kararına katılmadık. Ayrıca, 5174 sayılı Kanun’da üst üste

iki dönem başkanlık görevini yapanların oda ve borsalarda meclis üyeliği veya yönetim kurulu

üyeliği gibi diğer görevlere seçilmelerini engelleyen herhangi bir kural da bulunmamaktadır.

İtiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olmadığı ve bu kuralların uygulamasından

doğacak sonradan telafisi imkansız durum ve zararların bulunmadığı gerekçesiyle yürürlüğün

durdurulmasına yönelik çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

Üye Üye

Nuri NECİPOĞLU Zühtü ARSLAN
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

17 Ocak 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28531 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

 

—— • —— 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Güvenevler Mahallesi, 19K-2A / 19K-2B pafta, 1838 ada,      

1 parsel nolu 29.331.29-m² alana sahip ticari arsa vasıflı gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile 30.01.2013 tarihinde 

Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:00’de 

Encümen huzurunda satılacaktır. Satışa çıkan gayrimenkul K.D.V.’den istisnadır. Muhammen 

bedeli 45.463.500,00-¨ olup, geçici teminatı ise 1.363.905,00-¨ dır. 

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan 

Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira Satış Biriminde görülebilir. 

İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içinde son 

müracaat günü olan 30.01.2013 tarihi saat 11:00’e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira 

Satış Birimine vermeleri gerekmektedir. 

Satış İhalesine katılacak olanlar için; 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ) 

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 

02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden) 

03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli) 

04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden) 

05-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz 

olacak.) 

06-) Şartname Bedeli Makbuzu. (¨ 50,00) 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ) 

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 

02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, 

03-) Ticaret Sicil Belgesi, 

04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü, 

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak 

edenin Noterden onaylı imza sirküsü, 

06-) Şartname Bedeli Makbuzu, (¨ 50,00) 

07-) Geçici İhale Teminatı. (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz 

olacak.) 

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 

ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında 

T.R.T. saat ayarı esastır. 

İlan olunur. 10566/1-1 
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YATIRIMCILARA DAVET 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; makine/teçhizatlar 

“Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

 

Sıra 

No İhale Konusu 

Geçici 

Teminat 

Bedeli (TL) 

İhale 

Şartnamesi 

Bedeli (TL) 

Son Teklif 

Verme Tarih 

ve Saati 

1 

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, 

Kayapınar Mahallesindeki Yaprak 

Tütün İşletme Müdürlüğünde 

bulunan makine/teçhizatlar 

500.000 500 
27.02.2013 

17:00 

2 

İzmir ili, Çiğli ilçesi, Balatçık 

Mahallesindeki Yaprak Tütün 

İşletme Müdürlüğünde bulunan 

makine/teçhizatlar 

500.000 500 
27.02.2013 

17:00 

 

1. İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2. Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 

3. İhaleye katılabilmek için; makine/teçhizat için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve 

tekliflerin Ziya Gökalp Cad. Nu.: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 

17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 

İhale Şartnamesi bedelinin ödeneceği hesap numaraları ve diğer bilgiler İdarenin 

www.oib.gov.tr web adresinde yer almaktadır. 

4. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya 

bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5. Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

6. Ayrıca, 0 (312) 585 83 20 no.lu telefondan ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 

 439/1-1 

————— 

YATIRIMCILARA DUYURU 

İzmir İli, Konak İlçesi, Halkapınar Mahallesi, 

- 1443 ada, 37 no.lu parseldeki 63.702,93 m2 yüzölçümlü, 

- 1454 ada, 23 no.lu parseldeki 7.725 m2 yüzölçümlü 

taşınmazların ihalesine son teklif verme süresi, ifraz çalışmalarının sonuçlanmaması 

nedeniyle 27.02.2013 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak 

hazırlanıp, uzatılarak yeniden belirlenmiş son teklif verme tarihi olan, 27.02.2013 Çarşamba günü 

saat 17.00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve 

saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 T.C. 

 BAŞBAKANLIK 

 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

 Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE 

 Tel: 312 / 585 83 20 - Faks: 312 / 585 80 51 

 www.oib.gov.tr 432/1-1 
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SIRA CETVELİ 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kuşadası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış 

Komisyonu Başkanlığından:        

 DOSYA NO : 2002/7 

1. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK ADI : Kuşadası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

2. BORÇLULAR : 1) Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

  2) Toprak Kağıt Sanayi A.Ş. 

3. İHALE TARİHİ : 29.05.2012 

4. İHALE BEDELİ : 25.120.000.-TL 

5. İHALENİN ONAY TARİHİ : 31.05.2012  

6. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ VARLIKLARIN AYNINDAN 

DOĞAN VERGİ BORÇLARI 

 

(TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ GAYRİMENKULLERİN 

EMLAK VERGİ BORCU) 

 

Alacaklı Kuşadası Belediye Başkanlığı 

Borçlular Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Toprak Kağıt Sanayi A.Ş. 

Borç Miktarı 7.168,46 TL 

 

7. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ VARLIKLAR ÜZERİNDE 

TESİS EDİLEN REHİN BİLGİLERİ (İPOTEK) 

 

¾ hissesine Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin ve ¼ 

hissesine Toprak Kağıt Sanayi A.Ş.nin malik bulunduğu Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah 

Mahallesi, 734 ada, 5 parsel sayılı, 28.852,83 m2 alanlı İçinde Kargir Damları Bulunan ve Zeytin 

Ağaçları Bulunan Tarla, 951 ada, 112 parsel sayılı, 35.067,85 m2 alanlı taşınmazda; 44/100 arsa 

paylı, A-1 Blok, dubleks mesken, 22/100 arsa paylı, B-1 Blok, dubleks mesken, 22/100 arsa paylı, 

C-1 Blok, dubleks mesken, 3/100 arsa paylı, D-1 Blok, dubleks mesken, 3/100 arsa paylı, D-2 

Blok, dubleks mesken, 3/100 arsa paylı, D-3 Blok, dubleks mesken, 3/100 arsa paylı, D-4 Blok, 

dubleks mesken, nitelikli gayrimenkullerin tapu kaydında müşterek olmak üzere; 

 

Sıra 

No Tarih Yevmiye Derece Tutar Alacaklı 

1 23.08.1987 783 1 7.000.-TL Tasfiye Halinde T. Emlak 

Bankası A.Ş. (*) 

2 09.11.1987 2918 2 9.000.-TL Tasfiye Halinde T. Emlak 

Bankası A.Ş. 

3 14.11.1988 3167 3 42.000.-TL T. İş Bankası A.Ş. (Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu’na 

temlikli) 

4 06.02.1990 335 4 30.000.-TL T. İş Bankası A.Ş. (Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu’na 

temlikli) 
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Sıra 

No Tarih Yevmiye Derece Tutar Alacaklı 

5 10.01.1991 93 5 80.000.-TL T. İş Bankası A.Ş. (Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu’na 

temlikli) 

6 03.01.1992 11 6 91.000.-TL T. İş Bankası A.Ş. (Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu’na 

temlikli) 

7 11.06.1993 1887 7 106.000-TL T. İş Bankası A.Ş. (Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu’na 

temlikli) 

8 13.05.1994 1702 8 100.000.-TL Tasfiye Halinde T. Emlak 

Bankası A.Ş. 

9 28.08.1995 3078 9 3.000.000.-TL T. İş Bankası A.Ş. (Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu’na 

temlikli) 

10 13.11.1995 4247 10 3.000.000.-TL T. İş Bankası A.Ş. (Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu’na 

temlikli) 

11 03.12.1996 4780 11 21.000.000.-TL T. İş Bankası A.Ş. (Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu’na 

temlikli) (**) 

12 18.02.1999 601 12 23.000.000.-TL T. İş Bankası A.Ş. (Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu’na 

temlikli) (**) 

13 09.02.2000 627 13 75.000.000.-TL T. İş Bankası A.Ş. (Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu’na 

temlikli) (***) 

14 16.01.2001 207 14 100.000.000.-TL T. İş Bankası A.Ş. (Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu’na 

temlikli) 

15 12.04.2001 1523 15 60.000.000.-TL T. İş Bankası A.Ş. (Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu’na 

temlikli) 

 

(*)Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş. yukarıda belirtilen 1. derece ipoteğinden 

kaynaklanan alacağını işbu ipotekle müşterek başkaca gayrimenkullerin satış bedelinden tahsil 

etmesine rağmen, işbu ipoteğin fek edilmemesi nedeniyle tapu kaydında yer aldığı tespit 

edildiğinden belirtilen ipotek sıra cetvelinde dikkate alınmamıştır.  

(**) T. İş Bankası A.Ş.(Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na temlikli) yukarıda belirtilen 

11. ve 12. derece ipoteklerinden kaynaklanan alacaklarına, 15.12.2012 tarih ve 28498 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Toprak Center Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Sıra Cetveli 

kapsamında pay ayrıldığından, belirtilen ipotekler sıra cetvelinde dikkate alınmamıştır. 

(***) T. İş Bankası A.Ş. (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na temlikli) yukarıda belirtilen 

13. derece ipotekten kaynaklanan alacağının 58.123.371,67 TL’lik kısmına 15.12.2012 tarih ve 

28498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Toprak Center Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Sıra 

Cetveli kapsamında pay ayrıldığından, bu tutar sıra cetvelinde dikkate alınmamış bakiye ipotek 

bedel olan 16.876.628,33 TL sıra cetvelinde dikkate alınmıştır.  
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8. BORÇLU ŞİRKETİN 5411 SAYILI KANUNUN 134. MADDESİ KAPSAMINDA 

DEĞERLENDİRİLEN, DEVLETE VE SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINA OLAN 

6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ BORÇ BİLGİSİ 

(8-A) 

Alacaklı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı  

Borçlu Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Borç Miktarı 5.977.040,67 TL  

 

(8-B) 

Alacaklı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı  

Borçlu Toprak Kağıt Sanayi A.Ş. 

Borç Miktarı 679.105,27 TL  

 

(8-C) 

Alacaklı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  

Borçlu Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Borç Miktarı 21.168.070,88 TL  

 

(8-D) 

Alacaklı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  

Borçlu Toprak Kağıt Sanayi A.Ş. 

Borç Miktarı 264.502,09 TL  

 

9. BORÇLU ŞİRKETLERİN 5411 SAYILI KANUNUN 134. MADDESİ 

KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE 

ÜST KURULLARA OLAN BORÇ BİLGİSİ 

 

Alacaklı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu  

Müşterek Borçlular Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Toprak Kağıt Sanayi A.Ş. 

Borç Miktarı 485.545.421,65 TL (03.03.2011 tarihi itibarıyla)  

 

10. İLGİLİ MEVZUAT  

- 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesinin 8. fıkrası,  

“Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu varlıkların, bu maddede yer alan hükümler 

çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya bu Kanunda yer alan hükümler 

çerçevesinde ayrı ayrı cebri icra yoluyla satışlarından elde edilen bedelden; satış tarihine kadar 

tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Fon Kurulu tarafından karar verilmesi halinde şirketlerin 

teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçları, 

kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları 

ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, 

kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim 

edilerek ödenir.” 
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- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan 

Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 26. maddesi; 

(1) Ticari ve iktisadi bütünlüğün ihale bedelinin dağıtımına esas sıra cetveli, ihale 

bedelinin alıcı tarafından ödenmesinden sonra Satış Komisyonu tarafından 5411 sayılı Kanuna 

uygun olarak düzenlenir. Ancak 5411 sayılı Kanunda öncelikli paya sahip olduğu belirtilen 

alacaklılara önceden ödeme yapılabilir. 

(2) İhale bedelinden satış masrafları çıkarıldıktan sonra; satış tarihine kadar tahakkuk 

etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Kurul tarafından ihale bedelinden ödenmesine karar verilmesi 

halinde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamındaki geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete 

ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz 

sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu 

kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir. 

(3) 5411 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki satışlarda sıra cetvelinin 

düzenlenmesinde anılan madde hükmü de dikkate alınır.  

(4) Sıra cetvelinin bir sureti Satış Komisyonu tarafından masrafını veren ilgililere tebliğe 

çıkarılır ve Resmî Gazete’de yayımlanır.  

(5) Sıra cetveline itiraz süresi 15 gündür. İtiraz süresi, ilan tarihinden itibaren başlar, 

tebliğ masrafı veren ilgililer hakkında ise itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

şekilde nemalandırır. 

- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21.2. maddesi; 

Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Ancak, gümrük resmi, bina ve arazı vergisi gibi 

eşya ve gayrimenkulün aynından doğan âmme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden 

tahsilinde rehinli alacaklardan evvel gelir.” 

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 874.1 maddesi; 

“Rehinli taşınmazın satış bedeli, alacaklılar arasında sıralarına göre dağıtılır.” 

- Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri  

DEĞERLENDİRME  

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesi hükümleri doğrultusunda Fon 

Kurulunun 18.05.2011 tarih ve 2011/167 sayılı kararı ile oluşturulan “Kuşadası Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü” 29.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihalede borçlu şirketlerden olan mevcut 

alacaklarına mahsuben Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 25.120.000.-TL bedelle Fon Kurulunun 

onayına sunulmak üzere ihale edilmiş, ihale Fon Kurulunun 31.05.2012 tarih ve 2012/153 sayılı 

kararı ile onaylanmıştır. 

İhale bedeli, Kuşadası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü içerisinde varlıkları bulunan Toprak 

Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Toprak Kağıt Sanayi A.Ş.nin tüm 

borçlarını karşılayamaması nedeniyle, ihale bedelinden öncelikle 7.025,03 TL satış masrafı 

çıkarıldıktan sonra kalan ihale bedeli olan 25.112.974,97 TL aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır. 

1. 6183 sayılı Kanunun 21/2. maddesi uyarınca, yukarıda 6‘da belirtilen, gayrimenkullerin 

aynından kaynaklanan emlak vergi borcunun ödenmesi için Kuşadası Belediye Başkanlığına 

7.168,46 TL pay ayrılmasına, 

2. 6183 sayılı Kanunun 21/2. maddesi ve 4721 sayılı Kanunun 874/1. maddesi uyarınca, 

yukarıda 7’de belirtilen 2. derece 9.000.-TL ve 8. derece 100.000.-TL meblağlı müşterek ipotek 

alacakları için Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş.ye toplam 109.000.- TL pay ayrılmasına, 
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Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş.nin yukarıda 7’de belirtilen 1. derece müşterek 

ipotek alacağını, işbu ipotekle müşterek başkaca gayrimenkullerin satış bedelinden tahsil etmesine 

rağmen tapu kaydında yer aldığı tespit edildiğinden belirtilen ipotek alacağına pay ayrılmasına 

yer olmadığına, 

3. 6183 sayılı Kanunun 21/2. maddesi ve 4721 sayılı Kanunun 874/1. maddesi uyarınca, 

yukarıda 7’de belirtilen 3. derece 42.000.-TL, 4. derece 30.000.-TL, 5. derece 80.000.-TL, 6. 

derece 91.000.-TL, 7. derece 106.000.-TL, 9. derece 3.000.000.-TL, 10. derece 3.000.000.-TL 

müşterek ipotekler ile 13. derece müşterek ipotek alacağının Toprak Center Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü ihale bedelinden pay ayrılan kısmı dışında kalan 16.876.628,33 TL ve 14. derece 

100.000.000.-TL bedelli müşterek ipoteğin 1.771.178,18 TL’lik kısmına mahsuben TMSF’ye 

toplam 24.996.806,51 TL pay ayrılmasına, 

TMSF’nin yukarıda 7’de belirtilen 11 ve 12. derece müşterek ipotek alacaklarının tamamı 

ile 13. derece müşterek ipotek alacağının 58.123.371,67 TL’lik kısmına 15.12.2012 tarih ve 

28498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Toprak Center Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Sıra 

Cetvelinde pay ayrıldığından, belirtilen ipotek alacağına pay ayrılmasına yer olmadığına, 

4. İhale bedelinden kalan miktar olmadığından, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine 

göre, TMSF’nin yukarıda 7’de belirtilen 14. derece müşterek ipotek alacağının 98.228.821,82 

TL’lik kısmı, 15. derece müşterek ipotek alacağının tamamı ve yukarıda 8’de belirtilen diğer 

alacağı ile diğer alacaklılar ve İhale Şartnamesinin 13.1. maddesi kapsamında hak ve alacak 

bildiriminde bulunan alacaklıların sıralamaya alınmasına mahal olmadığına, 

5. Sıra cetvelinin yayımlanmak üzere Resmi Gazeteye gönderilmesine, 

6. Sıra cetveline itiraz süresi 15 gün olup, sıra cetveline yapılan itirazların aynı süresi 

içerisinde Satış Komisyonuna bildirilmesine, 

7. İlgili mevzuat hükümlerinde saklı tutulan haller hariç olmak üzere sıra cetveli 

kesinleştikten sonra paylaştırmaya konu ihale bedelinin hak sahiplerine ödenmesine, karar verildi. 

 428/1-1 

—— • —— 

MUHTELİF UÇAK VE YEDEK MALZEMESİ SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1. THK envanterinde bulunan 8 adedi stokajda (TC-ZYF, ZYG, ZYK, ZYI, ZYS, ZYU, 

ZYV, ZYY), 3 adedi faal (TC-ZYH, ZAH, ZAJ) olmak üzere 11 adet Antonov-2 ve bunlara ait 

1398 kalem yedek malzeme; 1 adet Cessna 421 (TC-CAZ); 5 adet Cessna 206 (TC-CAN, CAT, 

CAP, CAE, CAF) ve 2 adet Cessna 402 (TC-CAY, ZVJ) uçaklarının ve yedek malzemelerinin 

satışı 28 Ocak 2013 Pazartesi günü saat: 14.00'da kapalı zarfla teklif alma usulüne göre ihale 

edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi (İstanbul Cad. Elif Sokak No: 4 Akköprü-

Altındağ/ANKARA) Lojistik Hizmetler Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen adresten temin 

edebilirler. 

4. Uçaklar görüldüğü şekilde satılacaktır. Uçaklar ve yedek malzemeleri hakkında bilgi 

almak isteyenler aşağıdaki irtibat adreslerinden bilgi alabilirler. 

5. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : (0 312) 303 48 40/203  

E-posta   : info@thkgokcen.com.tr 425/1-1 
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2 ADET ÇAMUR POMPA YEDEĞİ (MOTORSUZ) VE BAĞLANTI ELEMANLARININ 

TEMİNİ, MONTAJI VE ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: 

2 Adet Çamur Pompa Yedeği (Motorsuz) ve Bağlantı Elemanlarının Temini, Montajı ve 

Çalışır Vaziyette Teslimi İşi 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 : 2013/2276 

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, Teknik Şartnamede 

belirtilmiştir. 

b) Teslim [yeri] : EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü Ambarı 

c) Teslim [tarihi] : Çamur pompaları ve diğer ekipmanları ile birlikte; 

(sözleşmenin imzalanmasını müteakip) 180 takvim 

günü, Demontaj-Montaj süresi (yer teslimini 

müteakip, iki pompa için): 20 takvim günü, 

Toplam işin süresi: 200 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Satın 

Alma ve İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 06.02.2013 Çarşamba Günü Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 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, 
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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: 

4.3.1. İstekli firmaların; Teknik şartnamenin V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII 

maddelerine şartnamedeki sıraya göre, ayrı ayrı cevap verecek şekilde firmanın başlıklı kağıdına 

yazılarak hazırlanmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış “ŞARTNAMEYE UYGUNLUK 

BELGESİ”ni (şartnameye uymayan hususlar varsa açıkça belirtilecek, belirtilmeyen hususlar 

firma tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.) teklifleri ile birlikte EÜAŞ’a vermeleri zorunludur. 

4.3.2. İstekli firmaların, teklif ettikleri yeni çamur pompalarının teknik özelliklerini 

(pompa H-Q performans eğrisi, P-Q, η-Q ve NPSH-Q eğrileri, pompa kesit teknik resmi, pompa 

parça no.ları ve parça isimleri dahil) içeren “TEKNİK DOKÜMANLARI” teklifleriyle birlikte 

EÜAŞ’a vermeleri zorunludur. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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 30,00 TL (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 30,00 TL (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. 234/1-1 
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MUHTELİF SUSTA SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/4056 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 2 kalem (800 adet dış susta sol, 1.000 adet susta-sağ) 

muhtelif susta, teknik şartname ve resimlere göre imal 

ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04/02/2013 - Saat 14:45 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

04/02/2013 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

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

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

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

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

tabi değildir. 318/1-1 

————— 
PROTOTİP VAGON İMALATI YAPTIRILACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2013/4059 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 2 adet Balast Vagonu Projesinin Çizimi ve Prototip 

İmali, teknik şartnameye göre yaptırılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 05/02/2013 - Saat 14:45 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

05/02/2013 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

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

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

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

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

tabi değildir. 319/1-1 
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YAKIT İKMAL POMPASI (KOMPLE) VE MOTORU ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/3860 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

c) Elektronik posta adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

    türü ve miktarı : 2 kalem (20 adet Yakıt İkmal Pompası (Komple) 20 adet 

Yakıt İkmal Motoru) imal ettirilmek suretiyle satın 

alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04.02.2013-14.00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

04.02.2013 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

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

olup aynı adresten 50,-TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 321/1-1 

————— 
TC 107 TİPİ CER MOTORLARI İÇİN 300 ADET YARDIMCI KUTUP 

İMALATI YAPTIRILACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2013/3868 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

c) Elektronik posta adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

    türü ve miktarı : TC 107 tipi cer motorları için 300 adet Yardımcı Kutup 

İmalatı) imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05.02.2013 - 14.00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

05.02.2013 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

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

olup aynı adresten 50,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 320/1-1 
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PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR 

Hamitabat, Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Personel Taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 

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

İhale Kayıt Numarası : 2013/3611 

1. İdarenin 

a) Adresi : TATARKÖY MEVKİİ 39750 LÜLEBURGAZ/ 

KIRKLARELİ 

b) Telefon ve faks numarası : 0288 464 4237 - 0288 464 4160 

c) Elektronik posta adresi : ticaret@heas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

   internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2. İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı 

bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları 

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 

idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : HEAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

c) Süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 24 (yirmidört) 

aydır 

3. İhalenin 

a) Yapılacağı yer : HEAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tatarköy Mevkii 

Lüleburgaz 

b) Tarihi ve saati : 05.02.2013 – Saat:10:00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

Belgesi; 

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

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu, gösterir, belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki 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. 

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

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

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
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odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

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

kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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 kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 40 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. Her türlü minibüs, midibüs ve otobüs ile yolcu taşımacılığı, personel servisi ve okul 

servisi hizmetlerinden en az birinin yapıldığını belgeleyen iş deneyimleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler, katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (Türk Lirası) karşılığı 

Malzeme İkmal ve Ticaret Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TL (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıflar 

Bankasındaki TR53 0001 5001 5800 7293 6379 26 nolu hesaba 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. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla 

gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 

veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 

üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Heaş Genel Müdürlüğü Muhaberat Servisi 

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

gönderilebilir. 

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 316/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı (TOSEV) 

VAKFEDENLER: Galip ÖZTÜRK, Rüştü TERZİ, Metin TIRIŞ, Selami TIRIŞ, Mevlüt 

İLGİN, Erdem YÜCEL, Latif KARAALİ, Ali ÇİKKAN, Sabri KARATAŞ, Mehmet 

ERDOĞAN, Mehmet Selim KARA, Ali Osman ULUSOY, Mehmet Saip KONUKOĞLU, 

Mustafa DAĞISTANLI, Ethem ATEŞ, Ercan HASANBAŞOĞLU 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 9.Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/12/2012 tarih ve E. 2012/85 K. 2012/426 

sayılı kararı 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: 

Eyüp 7.Noterliğince düzenlenen 18/01/2012 tarih ve 0949 yevmiye nolu kuruluş senedi ve 

aynı noterlikçe düzenlenen 05/06/2012 tarih ve 7171 yevmiye nolu tadil senedi 

VAKFIN AMACI: Genel eğitim, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme, sağlık ve sosyal 

yardım amaçları yanında özel amacı, ulaştırma sektörünün geliştirilmesine, sektör çalışanları ile 

işverenleri arasında sosyal ve ekonomik dayanışmayı sağlamak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu 

sahalarda meslek sahibi, nitelikli insanlar yetiştirilmesine yardımcı olmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000.-TL 

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, İcra Heyeti, Denetleme 

Kurulu, 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 336/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Zemin Vakfı 

VAKFEDENLER: İbrahim DEMİR, Hasan ARSLAN 

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.12.2012 tarih ve E:2012/350, K:2012/610 

sayılı kararı ile aynı mahkemenin 07.01.2013 tarih ve E:2012/350. K:2012/610 sayılı tavzih 

kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: 

Ankara 36.Noterliğince düzenlenen 25.06.2012 tarih ve 12789 yevmiye nolu vakıf senedi 

ile aynı noterlikçe düzenlenen 10.12 2012 tarih ve 23769 sayılı tadil senedi. 

VAKFIN AMACI: Bilimsel, eğitim, insani yardım, aile hizmetleri, sağlık, toplumsal 

hizmetler yoluyla ülkemiz ve dünyada ihtiyacı olan insanların yaşamalarına destek ve güç 

katmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-TL.(Ellibin Türk Lirası) dır. 

VAKFIN ORGANLARI: Kurucular Kurulu ve Kurucular Kurulunca seçilecek bir 

Yönetici tarafından yönetilecektir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 337/1-1 

————— 
İstanbul’da kurulmuş olan Tarım Sigortaları Vakfı, Şişli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

21/6/2011 tarihinde kesinleşen, 5/4/2011 tarihli ve E: 2010/804, K: 2011/139 sayalı kararı ile 

dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 338/1-1 
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Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları 

gerekmektedir. 

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir, 

MÜRACAATTA İSTENEN  BELGELER VE BAŞVURU YERİ : 

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN: 

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, 

yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya 

uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım 

dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 

17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. 

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN: 

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın 

listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek 

lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) 

dosya halinde teslim edeceklerdir. 

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN: 

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe 

(Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, 

öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım 

dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.  

SON BAŞVURU TARİHİ: 

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.  

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der  

Tahıllar ve Yemeklik 

Baklagiller 

Profesör 1 1   

Gıda Mühendisliği  Profesör 3 1   

Entomoloji Profesör 2 1   

Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı Profesör 1 1   

Tarım Makinaları Profesör 2 1   

Tarım Politikası ve Yayım  Doçent 1 1 Tarım Politikası alanında 

doktora yapmış olmak. 

Yemler ve Hayvan Besleme Doçent 1 1   

Bitki Besleme  Doçent 1 1   

Entomoloji Doçent 1 1   

Tarım Politikası ve Yayım  Yrd. Doç. 1 1 Tarım Politikası alanında 

doktora yapmış olmak. 

Gıda Mühendisliği  Doçent 2 1   
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TIP FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der  

Kalp ve Damar Cerrahisi Yrd. Doç. 1 1   

Plastik, Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerr. 

Profesör 1 1   

Acil Tıp Profesör 1 1   

Aile Hekimliği Yrd. Doç. 1 1   

Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 1   

Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 1   

Göğüs Hastalıkları Profesör 2 1   

İç Hastalıkları Profesör 1 1 Hematoloji uzmanı olmak, 

Nöroloji Profesör 1 1   

Radyoloji Yrd. Doç. 1 2 Uzmanlıktan sonra en az 5 yıl 

momografi ile obstetrik 

ultrasonografi konularında 

çalışmış olmak, 

Anatomi Doçent 1 1   

Histoloji-Embriyoloji Yrd. Doç. 1 1   

FEN FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der  

Katıhal Fiziği Profesör 1 1   

Katıhal Fiziği Doçent 1 1   

Botanik Profesör 1 1   

Botanik Doçent 1 1   

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Profesör 1 1   

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Doçent 1 1   

Uygulamalı Matematik Profesör 1 1   

Geometri Doçent 1 1   

Organik Kimya Profesör 1 1   

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der  

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doçent 2 1   

Arap Dili ve Edebiyatı Yrd. Doç. 1 1   

Güney-Batı (Oğuz)Türk L.E. Doçent 1 1   

Bizans Sanatı Yrd. Doç. 1 1   

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Yrd. Doç. 1 3   

İngiliz Dil Bilimi Yrd. Doç. 1 3   

Türk Halk Bilimi (Folklör) Doçent 1 1   

Türk Dili Doçent 1 1   

Sistematik Felsefe ve Mantık Doçent 1 1   

Klasik Arkeoloji Doçent 1 1   

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der  

İktisat Politikası Doçent 1 1   

İktisat Teorisi Yrd. Doç. 2 3   

Yönetim Bilimi Yrd. Doç. 1 3 Doktora tezini, hesap verebilirlik 

ve etik alanında yapmış olmak, 

İstatistik Yrd. Doç. 1 1   

Yönetim Bilişim Sistemleri Böl. Yrd. Doç. 1 1   
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KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der  

Bilgisayar ve Öğretim Tekn. 

Eğ. 

Doçent 1 1 Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi alanında 

doçent ünvanı almış olmak, 

İngiliz Dili Eğitimi Yrd. Doç. 1 1 İngiliz tiyatrosunda aile 

konusunda doktora yapmış 

olmak, 

Biyoloji Eğitimi Profesör 2 1   

Türkçe Eğitimi Doçent 3 1   

Resim-İş Eğitimi Yrd. Doç. 1 1 Resim alanı sanatta yeterlilikte 

doktora yapmış olmak, 

Müzik Eğitimi Yrd. Doç. 1 3 Gitar eğitimi alanında doktora 

yapmış olmak, 

Sınıf Öğretmenliği Doçent 1 1   

Okulöncesi Eğitimi Yrd. Doç. 1 3 Okulöncesi eğitimi alanında 

doktora yapmış olmak, 

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Profesör 1 1   

Zihinsel Engelliler Eğitimi Yrd. Doç. 1 1 Psikolojik ve Danışmanlık 

alanında doktora yapmış, 

zihinsel engelliler alanında  

çalışma yapmış olmak, 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der  

Proses ve Reaktör Tasarımı Profesör 1 1 Doçentlik derecesini kimya 

mühendisliği temel alanından 

almış olmak, 

Yapı Malzemeleri Doçent 1 1 Doçentlik derecesini inşaat 

mühendisliği temel alanından 

almış olmak, 

Çevre Teknolojisi Yrd. Doç. 1 1 İngilizce ders verebiliyor 

olmak, 

Termodinamik Doçent 1 1 Doçentlik derecesini makine 

mühendisliği temel alanından 

almış olmak, 

Elektronik Profesör 1 1 Doçentlik derecesini elektrik-

elektronik mühendisliği temel 

alanından almış olmak, 

Bilgisayar Bölümü 

  

Yrd. Doç. 

  

1 

 

3 

 

Sürü Robot sistemlerin 

davranışlarının olasılıksal 

geometrik modelleme üzerine 

çalışmış olmak. 
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DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der  

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Doçent 1 1   

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi 

  

Yrd.Doç. 

  

1 

 

2 

 

Ortognatik cerrahinin, 

hastaların yaşam kalitesi ve 

psikolojik durumlarında 

yaptığı değişiklikler  

konusunda çalışmış olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der  

Arap Dili ve Belagatı Doçent 1 1   

İslam Tarihi  Profesör 1 1   

GÜZEL SANATLAR  FAKÜLTESİ 

Anabilim Sanat Dalı Kadro Un. Adedi Der  

Seramik Yrd. Doç. 1 1   

VETERİNER FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der  

Cerrahi Doçent 1 1   

Histoloji-Embriyoloji Yrd. Doç. 1 1 İlgili anabilim dalında doktora 

eğitimi yapmış olmak  

İç Hastalıkları Yrd. Doç. 1 2 İlgili anabilim dalında doktora 

eğitimi yapmış olmak  

Cerrahi Yrd. Doç. 1 1 İlgili anabilim dalında doktora 

eğitimi yapmış olmak  

Dölerme ve Suni Tohumlama Yrd. Doç. 1 3 İlgili anabilim dalında doktora 

eğitimi yapmış olmak  

Viroloji Yrd. Doç. 1 3 İlgili anabilim dalında doktora 

eğitimi yapmış olmak  

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der  

Eczacılık İşletmeciliği Yrd. Doç. 1 1 Eczacılık fakültesi mezunu 

olmak, 

OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ    

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der  

Sondaj ve Kuyu Değerlendirme Yrd. Doç. 1 1 Sondaj ve kuyu değerlendirme 

anabilim dalında doktora 

yapmış olmak, 

Ölçme Tekniği Yrd. Doç. 1 1 Ölçme tekniği anabilim 

dalında doktora yapmış olmak, 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der  

İç Hastalıkları Hemşireliği Profesör 1 1   

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der  

Yapı Bilgisi Yrd. Doç. 1 3 İlgili bölüm mezunu olmak. 

Yapı Bilgisi 

  

Yrd. Doç. 

  

1 

  

3 

  

Kendiliğinden yerleşen beton 

konusunda doktora yapmış 

olmak. Mimari proje hazırlama 

ve uygulama konusunda 

tecrübeli olmak. 
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ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU 

Programı Kadro Un. Adedi Der  

Kimya Teknolojisi Profesör 1 1 Temel biyokimya ve enzimoloji 

alanında çalışmaları olmak, 

Çocuk Gelişimi Yrd. Doç. 1 5 İlgili fakültelerin özel eğitim 

bölümü mezunu veya özel 

eğitimde doktora yapmış olmak, 

Makine 

  

Yrd. Doç. 

  

1 

 

5 

 

İlgili fakültelerin makine 

bölümü mezunu CNC 

tezgahlarıyla ilgili 

yükseklisans-doktora çalışması 

veya bu tezgahlarla ilgili 

deneyimi olmak, 

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Yrd. Doç. 1 5 Turizm  fakülteleri veya 

yüksekokullarından mezun 

veya bu alanda doktora yapmış 

olmak, 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Programı Kadro Un. Adedi Der  

Tıbbı Laboratuar Teknikleri 

  

Yrd. Doç. 

  

1 

  

3 

  

Fen fakültesi, genel biyoloji 

bölümünde mikrobiyoloji ve 

histoloji-embriyoloji dalında 

lisansüstü eğitimini 

(yükseklisans-doktora) 

tamamlamış olmak, 

NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU 

Programı Kadro Un. Adedi Der  

Laborant ve Veteriner Sağlık Yrd. Doç. 1 3 Hayvan Besleme ve Beslenme 

Hastalıklarında doktora yapmış 

olmak. 

Gıda İşleme Bölümü  Yrd. Doç. 1 4 Veteriner, Gıda Mühendisliği 

bölümü mezunu tahıl işleme 

alanında doktora yapmış.  

OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU 

Programı Kadro Un. Adedi Der  

İnşaat Yrd. Doç. 1 2 İnşaat mühendisliği fakültesi, 

yapı anabilim dalında doktora 

yapmış olmak, 

Muhasebe ve Vergi Yrd. Doç. 1 5 İktisadi ve idari bilimler fak. 

muhasebe ve finansman 

dalında doktora yapmış olmak, 
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ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ  

Programı Kadro Un. Adedi Der  

Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi Profesör 1 1   

     

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU  

Programı Kadro Un. Adedi Der  

Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Doçent 1 1   

 427/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlük Makamının 04.01.2013 tarih ve 49 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliği gereği; 

Enis Çoban Yapı Lab. İnş. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Kıyık Mah. Göçmen Sok. 

Balta Apt. No: 13/A  Merkez/EDİRNE adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Edirne 

İl Yapı Denetim Denetim Komisyonunun(İYDK) 21.12.2012 tarih ve  22-2012-010  sayılı kararı 

ile verilen 249 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşme tek taraflı 

olarak fesih edilmiştir 

İlgililere duyurulur. 359/1-1 

—— • —— 

Sağlık Bakanlığından: 

(Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu); 

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğince 

04/04/2012 tarihinde 2012/22285 İhale Kayıt No ile yapılan "5 Hastane İhtiyacı 993 Kalem İlaç 

ve Serum Alımı 12 Aylık Çerçeve Anlaşma" ihalesinde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 17/d 

maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışında bulunduğu tespit edilen; 

- Ankara Cihan Ecza Deposu Medikal Sağlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

(Adres: Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı 147. Sok. No: 5/4-5 Yenimahalle/ANKARA, Ankara 

Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 306280, Oda Sicil No: 10/711, Vergi Dai/No: Yenimahalle 

V.D./0690457466)'ne ve bu şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Ahmet 

ABLAK (TC. Kimlik No: 47359839660)'a; 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 10/08/2012 

tarihli 28380 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 1 (bir) yıl süreyle, anılan Kanunun 2 nci ve 3 

üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine 

katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 21/11/2012 tarihli ve E.2012/1378 

sayılı "Dava konusu işlemin... 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın 

YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI..." kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 

28/12/2012 tarihli ve 2855 sayılı onayı ile kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 345/1-1 

—— • —— 
Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

Pursaklar Belediye Meclisinin 08.08.2012 tarih ve 155 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2012 tarih ve 2113 sayılı kararı ile onaylanan, 

Pursaklar İlçesi Saray 98016, 98018,98022 ve 98023 nolu adalar ile 98015 ada 1, 2, 3 ve 5 nolu 

parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 

askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 416/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6365 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6366 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan

Cumhuriyeti  Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki  ve Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İlişkin Değişikliklere Dair Ek
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6367 Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6368 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6369 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Botsvana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6370 Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6371 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6372 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçilik ile Misyon
Şefi ve Diplomatlar İçin İkametgah İnşaası İçin Arsa Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun

6373 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Programının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6374 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolünün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6375 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma ile Eki Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolıan Gas  Pıpelıne
Company B.V. Arasında Trans-Anadolu Doğal  Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi  Hükümet Anlaşmasının
Onaylanmasının  Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6376 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması  ve
Teşvikine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının  Uygun Bulunduğuna  Dair Kanun

6377 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna  Dair Kanun

6378 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi
Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6379 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Hizmetleri Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6380 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6381 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6382 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş
Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun

6383 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2012/4145 Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde, Bağımsız Köy Kurulması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
2012/4096 Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Gazi Üniversitesi Baş Ağrısı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik 
— Giresun Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/128, K: 2013/1 (Yürürlüğü Durdurma) 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


