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Karar Sayısı : 2013/5104
5/6/2013 tarihinde Hartum’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hastane İşletme ve Devir Protokolü”nün onaylanması;
Dışişleri Bakanlığının 3/7/2013 tarihli ve 586817 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244
sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2013 tarihinde
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YÖNETMELİKLER

Haliç Üniversitesinden:
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üni-
versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci,
üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her yarıyıl için ilgili eğitim öğretim programında gösterilen dersler, o yarıyıla ait
normal ders yüküdür. Öğrenciler her yarıyıl başında derslerini seçer ve ilan edilen kayıt takvi-
mine uygun olarak danışmanlarına onaylatırlar. Dönem ücretini ödedikten sonra kayıtları ke-
sinleşmiş olur. Kayıt olunan derslerin toplam kredisi 50 AKTS kredisini aşamaz. Çift anadal
veya yandal yapan öğrenciler en çok 65 kredilik derse kayıt olabilirler.”

“(3) Genel not ortalaması (GNO) en az 3 olan öğrenciler, istedikleri takdirde, danış-
manlarının onayı ile bir üst sınıfın lisans eğitim ve öğretim programından en çok 20 AKTS
kredilik ders alabilirler.

(4) Öğrenciler durumlarına ve programın gereklerine göre, istedikleri takdirde hazırlık
sınıfı hariç olmak üzere, dönemin normal ders yükünün altında da ders alabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Tek ders sınavı: Azami öğretim sürelerini doldurmamış olup, mezuniyetleri için
devam zorunluluklarını yerine getirdikleri ancak başarısız oldukları sadece bir teorik dersi
kalan öğrenciler, rektörlüğe başvurmaları durumunda, ilgili yönetim kurulu kararı ile izleyen
ilk yarıyıl başında açılacak tek ders sınavına girebilirler. Öğrenciler tek ders sınavından bir kez
yararlanabilirler. Bu sınavda başarılı sayılmak için en az CC notunun alınması gerekir. Bu sı-
navda başarısız olan öğrenciler, bu derse ilgili dönemde ilk kez almış gibi kaydedilir.”

“(2) 2,00 genel not ortalamasını tutturamadığı için son sınıfta mezun olamayan ön lisans
ve lisans öğrencilerine, akademik takvimde ilan edilen tarihte başvurmaları halinde, izleyen
yarıyıl başlamadan önce bir defaya mahsus olmak üzere ortalamasını yükseltmeleri için seçe-
cekleri FF üzerinde not aldıkları en çok üç dersten birer sınav hakkı verilir. Ancak öğrenci, sı-
navı bir dönemlik uygulama ile verilebilen proje, laboratuvar ve benzeri dersleri seçemez. Bu
sınavlardan alınan notlar, derslerin son sayısal başarı notları olarak kaydedilir. Bu sınavlar so-
nucu bir dersten FF alan öğrenciler, bu dersi ilk kez alıyormuş gibi derse kaydedilirler ve devam
koşulu dahil kaydoldukları bu dersin her türlü yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Akademik yetersizlik uyarısı
MADDE 40 – (1) Üniversiteye kaydoldukları dönemden başlayarak, her eğitim öğretim

dönemi sonunda hesaplanan GNO’ları 2.00’ın altına düşen öğrencilere akademik yetersizlik uya-
rısı verilir. Bu uyarı öğrencinin sonuç listesinde, akademik geçmiş dökümünde ve transkriptinde
GNO’ları; 2.00 veya 2.00’dan daha büyük olana kadar her dönem bilgisinin altında verilir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

22/6/2012 28331

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 10/9/2012 28407
2- 8/11/2012 28461
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Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesindeki yüksek lisans, doktora ve

sanatta yeterlik aşamalarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretimde uygulanacak esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Anabilim/anasanat dalı: Trakya Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren

enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,
c) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında bulunan

tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,
ç) Anabilim/anasanat dalı kurulu: İlgili anabilim dalı başkanı ve bilim dalı başkanla-

rından oluşan kurulu,
d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı

başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,
e) Doktora yeterlik komitesi: İlgili anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim

dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan beş kişilik komiteyi,
f) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,
g) Enstitü: Trakya Üniversitesine bağlı enstitüleri,
ğ) Enstitü kurulu: Müdür, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim ve/veya anasanat dalı

başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları

ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
ı) İkinci danışman: Lisansüstü program öğrencisinin tez/sanatta yeterlik çalışmasının

gerektirdiği durumlarda birinci danışman tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca ata-
nan Üniversitede ya da başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesini,

i) Lisansüstü ders: Enstitü anabilim/anasanat dallarında açılmış olan tezli ve tezsiz yük-
sek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlardaki dersleri,

j) Müdür: Trakya Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürünü,
k) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,
m) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yön-

lendirmek üzere, biri tez danışmanı, ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye
olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

n) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
o) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
ö) Üniversite: Trakya Üniversitesini,
p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
r) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili ko-

nularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,
s) Üniversite Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Tezli Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların;
a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

(ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları ge-
rekir. Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvarların anasanat dallarının değerlendirmesinde
ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz,

b) Öğrenci kabulünde başarı notu; ALES’ten alınan puanın %60’ı ve lisans mezuniyet
not ortalamasının (100’lük not sistemine göre) %40’ı toplanarak bulunur. Ancak, güzel sanatlar
fakülteleri ve konservatuvarların anasanat dallarının değerlendirmesinde ALES’e girmiş olma
koşulu aranmaz; mülakat (yazılı ve/veya sözlü) puanının % 70’i ve lisans mezuniyet not orta-
lamasının % 30’u dikkate alınarak yapılır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun
en az 65 puan olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edi-
len kontenjan kadar öğrenci alınır.

(2) Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların bir lisans diploma-
sına sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde ALES’ten alınan puanın %60’ı ve lisans me-
zuniyet not ortalamasının (100’lük not sistemine göre) %40’ı toplanarak en yüksek puandan
en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

(3) Doktora Programına başvurabilmek için, adayların;
a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl

süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ile fen fakültesi lisans
veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labora-
tuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde en az 55, lisans diploması ile başvuranlardan 80, standart puanlardan az olmamak
koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca, adaylardan
referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon da istenir.

c) Tezli Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programla-
rına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yüksek lisans not ortalaması, referans mektubu ve neden
doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon da istenir. Başvuracakların, YDS/ÜDS’den
en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir
puan alması zorunludur. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca
ve Almanca dillerinden birinden YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca
kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunludur.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES’ten alınan puanın %60’ı
ve Lisans/Yüksek Lisans not ortalamasının %40’ı toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sa-
yılabilmesi için başarı notunun en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en düşüğe doğru
sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Güzel sanatlar fakülteleri ile kon-
servatuvarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(4) Sanatta Yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların;
a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri

ile konservatuvarlar haricinde, ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvu-
ranlardan en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

c) Tezli Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sa-
natta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans veya yüksek lisans not
ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö inceleme sonucu da değerlendirilir. Başvuru
için adayların sağlaması gereken referans mektubu ile neden sanatta yeterlik yapmak istediğini
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belirten kompozisyon da istenir. Adayların YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya ÜAK’ca kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Yabancı uyruklu öğrencilerin
ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS/ÜDS’den en az
55 puan veya ÜAK’ca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

ç) Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvarların anasanat dallarının değerlendirme-
sinde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz; ilgili enstitü yönetim kurulunca kurulan jürinin
yapacağı mülakat (yazılı ve/veya sözlü) sonucu alınan puanının % 70’i ve lisans/yüksek lisans
mezuniyet not ortalamasının % 30’u toplanarak bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı
notunun en az 70 puan olması gerekir.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve Tıpta Uzmanlık Sınavından en az

50 Temel Tıp Bilimleri Puanı’na (Temel tıp puanı; Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel
Tıp Bilimleri Testi I. Bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, Klinik Tıp Bilimleri Testin-
den elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir) veya ALES sayısal
kısmından en az 55 standart puana sahip olmaları, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek
lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına)
sahip olmaları, ALES sayısal kısmından en az 70 puana sahip olmaları gerekir ve
YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya ÜAK’ca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir
puan, Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dil-
lerinden birinden YDS/ÜDS’ den en az 55 puan veya ÜAK’ca kabul edilen bir sınavdan bu
puan muadili bir puan alması zorunludur.

(6) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Temel Tıp
Bilimleri Puanı veya ALES puanının %60’ı ve Lisans/Yüksek Lisans Ağırlıklı Not Ortalama-
sının %40’ı toplanarak bulunur. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların
toplamının 100 üzerinden en az 70 olmalıdır ve en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama
yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

(7) Lisansüstü eğitimin öğrenciye kazandıracağı bilgi ve becerilere göre yüksek lisans
ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans program-
larından mezun olanların başvurabileceği ÜAK Kararı ile belirlenir. Ancak Senatoca belirlenen
programlar dışında öğrenci kabulüne karar verilebilir.

(8) Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden veya kendi hükümetinden burs alarak lisansüstü
eğitim yapmak üzere doğrudan YÖK tarafından yerleştirilen yabancı uyruklu adaylar, sınava
tabi tutulmadan kayıt edilir. Kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere müracaat
eden yabancı uyruklu adaylardan, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. YÖK tarafından tanı-
nan bir üniversiteden mezun yabancı uyruklu adayların başvurularında diploma istenir ve li-
sansüstü programının başvuru koşulları ilgili enstitü kurulu ve Senato tarafından belirlenir ve
ilan edilir.

(9) Yükseköğretim kurumları öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını,
başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan vererek du-
yurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. Başvuru için istenen
belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli
sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(10) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme
ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve
uygulamalarına ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÜAK’un görüşü alınarak, Yüksek-
öğretim Kurulunca belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre

yapılır:
a) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların ek-

sikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı;
1) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olan adaylarına,
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2) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından almış olan yüksek lisans programı adaylarına,

3) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışın-
daki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adaylarına,

4) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-
da almış olan adaylara,

uygulanabilir.
b) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki esaslara göre öğ-

renci kabul edilir.
c) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlı-
ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

ç) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar ilgili lisans ve yüksek lisans
programlarındaki esaslarla aynıdır.

d) Bilimsel hazırlık programını tamamlama süresi, öğrencinin her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında
uzatılamaz. Bu programda geçirilen bir takvim yıllık süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek
lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi enstitü yönetim
kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Ancak, tam zamanlı
öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez. Özel öğrenci statüsündeki öğren-
ciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve gereklerini
yerine getirmek zorundadır. Özel öğrenci olmak Üniversitenin herhangi bir lisansüstü progra-
mına kayıt hakkı vermez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararla-
namaz. Öğrenci isterse girdiği ve başarılı olduğu dersler için kendine başarısını gösteren bir
belge verilir.

(2) Özel öğrencilerin lisansüstü programlara kayıt yaptırmaları halinde özel öğrencilik
statüsünde aldıkları derslerden en fazla ikisini başarı notu 100 üzerinden 75 olmak koşuluyla
saydırabilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir

enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en
az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla
kabul edilebilir. Yatay geçiş ve yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları ilgili
anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kabul edilir.

(2) Herhangi bir programa yatay geçiş yapan öğrenci bağlı bulunduğu programın ge-
rektirdiği toplam kredinin en az yarısını geçiş yaptığı programdan almak zorundadır.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazanan adayların listesi, enstitü

yönetim kurulu kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Adaylar, iste-
nilen evraklarla birlikte, belirlenen tarihler arasında kesin kayıtlarını yaptırır.

Dersler, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 10 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir

dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatinin yarı-
sının toplamıdır. Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve hangi öğretim üyeleri ta-
rafından verileceği, ilgili enstitü anabilim ve enstitü anasanat dalları başkanlarının öğretim üye-
leri ile birlikte yapacakları tespitlere dayalı olarak her yarıyıl başında enstitü kurulunca belir-
lenir.
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(2) Lisansüstü programlarda derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin
% 30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenciler “devamsız” sayılır. O ders ya da derslerin ya-
rıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz. Ülkemizi ve Üniversiteyi, milli takım ve üniversitelerarası
folklorik, sportif, kültürel ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrenci-
lerin, bu karşılaşmalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle
öğrenime devam edemedikleri süreler, devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu
süreler içinde giremedikleri sınavlara ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile belirlenecek tarihlerde girerler.

(3) Bir yarıyılda okutulan bir derste; yaptırılıyorsa proje, ödev ve/veya uygulamaların
ortalamaları ile yapılıyorsa ara sınav notlarının başarı notuna etki oranları, yarıyıl başında ilgili
anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından belirlenir ve enstitü kurulunda onaylandıktan sonra
ilan edilir.

(4) Bir yarıyılda okutulan her ders için bir yarıyıl sonu sınavı açılır. Sınavlar, Senato
tarafından belirlenen akademik takvim içerisinde yapılır. Sınav programı ilgili anabilim dalı
başkanlığınca hazırlanır ve on beş gün önceden ilan edilir ve sınav programının bir nüshası
enstitü müdürlüğüne iletilir. Sınav evrakları ve sınav sonuçları, sınav tarihini izleyen bir hafta
içinde öğretim üyesi tarafından ilgili enstitüye teslim edilir. Ayrıca ilgili öğretim üyesi teslim
ettiği sınav sonuçlarını bekletmeden anabilim dalında ilan eder.Tüm ödev, uygulama ve sınavlar
100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %50’den
az olamaz. Başarılı sayılmak için başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 puan,
doktora programında ise en az 75 puan olması gerekir.

(5) Final ve bütünleme sınavları haricinde sınava girme hakkı olduğu halde, sınavlara
mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciye, mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği
takdirde bir mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavının tarihi enstitü yönetim kurulunca be-
lirlenir. Her yarıyıl sonunda genel sınavı izleyen iki hafta içinde bütünleme sınavı yapılır. Bir
dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler.

(6) Öğrencinin başarısız olduğu ders zorunlu ders ise aynı dersi tekrarlamak zorundadır.
Başarısız olduğu ders seçmeli ders ise danışmanının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu ka-
rarı ile başka bir seçmeli ders alabilir. Süresi içerisinde ders kaydını yaptıran öğrencilerden
herhangi bir nedenle ders değiştirmek veya bırakmak isteyenler, devamsızlık sınırını aşmamak
şartıyla danışmanının önerisi ile o yarıyılda açılan başka bir derse kayıt yaptırabilirler veya
ders bırakabilirler. Bu durum öğrencinin dosyasına işlenmek üzere ilgili enstitüye bildirilir.

(7) Sınav sonucuna itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren yedi gün içinde ilgili
enstitü müdürlüğüne yapılır. Sınav evrakı, ilgili enstitü yönetim kurulunda oluşturulan ve ders
sorumlusu öğretim üyesinin de yer aldığı konuyla ilgili üç kişilik bir komisyon tarafından in-
celenir. Komisyonun değerlendirmesi, ilgili enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır.

(8) Benzer tez konularında çalışan lisansüstü öğrencileri için, ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile her dönem başında, öğrenci sayısına
bakılmaksızın tez danışmanı haftalık ders programında yer alan, günü, saati ve yeri belirlenmiş,
öğrenciye hitap eden ve öğretim elemanının aktif olarak katılmış olduğu yüksek lisans programı
öğrencileri için ayrı ve doktora öğrencileri için ayrı olmak üzere “uzmanlık alan dersi” açıla-
bilir. Uzmanlık alan dersleri kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(9) Uzmanlık alan dersi; danışman öğretim elemanının öğrencilerine, çalıştığı bilimsel
alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, bilimsel etik ve çalışma disiplinini, güncel
literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması, tez çalışmalarının bi-
limsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanan teorik bir derstir.

(10) Uzmanlık alan dersleri bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası, 21 inci
maddesinin ikinci fıkrası ve 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen programı tamam-
lamak için gerekli ders yüküne ilave edilemez.

(11) Uzmanlık alan dersleri; tezli yüksek lisans programı ile sanatta yeterlik progra-
mında enstitü yönetim kurulu tarafından tez danışmanının atandığı tarihte, doktora programında
ise öğrencinin tez önerisinin enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihte başlar ve enstitü
yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık
alan dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.
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(12) Tez aşamasındaki öğrenciler tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine
kayıt yaptırmak zorundadır.

(13) Lisansüstü programlarından ders saydırma, kredi aktarma ya da muaf olma ve buna
bağlı olarak süre eksiltme koşulları, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim ku-
rulunun onayı ile belirlenir.

Yüksek lisans programı
MADDE 11 – (1) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim
dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin talebi, danış-
manın önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
yapılır. Ancak, tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapa-
bilmek için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşullar aranır.

(3) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı
ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim
programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim
yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının
yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan
öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

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

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili danışmanın önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
seçilebilir.

Süre
MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Ancak tezini daha kısa sürede tamamlayabilen öğrenciler, danışmanın gerekçeli önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu kararı ile öğrenimini üç yarıyıldan az olmamak üzere daha kısa sürede bi-
tirebilirler.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması
MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her

öğrenci için bir tez konusu, tez çalışma planı ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar enstitüye önerir. Tez konusu, tez çalışma planı ve tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yö-
netim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-
rektirdiği durumlarda tez danışmanının önerisi ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile ikinci
tez danışmanı atanır. Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üni-
versite tarafından atanan danışman ikinci tez danışmanı olarak atanır.

(3) Öğrenci ister ders aşamasında olsun ister tez aşamasında olsun danışman atanıncaya
kadar danışmanlık görevi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

21 Temmuz 2013 – Sayı : 28714                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 43



(4) Tez danışmanının atanmasından sonraki dönemlerde, öğrencinin yazılı talebi, ilgili
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı deği-
şikliği yapılabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları

ilgili enstitü kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan yazım kurallarına ve
imla bakımından Türk Dil Kurumunca çıkarılan imla kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve
tezini jüri önünde savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi; ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğ-
retim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yüksek öğretim kurumundan
olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez da-
nışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç
bir ay içinde, hazırladıkları kişisel raporlarla toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alırlar. Tez sı-
navı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi,
tez savunması da dahil en az 45, en çok 90 dakikadır. Sınav günü, saati ve yeri ilgili anabilim
dalı başkanlığınca yedi gün önceden ilan edilir. Tez çalışmasının sunulması ve soru-cevap bö-
lümü dinleyicilere açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en
geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen
veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğ-
rencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje ya-
zımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans dip-
loması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci
ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine
devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sı-
navlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 16 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez sınavına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun
bulunan yüksek lisans öğrencisine Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz
krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem
projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem pro-
jesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor
vermek zorundadır. İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi alınarak enstitü yönetim kurulunca
seçilecek üç kişilik jüri tarafından yeterlik sınavı yapılır. İkinci lisansüstü öğretim programla-
rında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek
lisans eğitimi yapılamaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Danışman, öğrencinin dönem projesinin ko-
nusunu üçüncü yarıyılın başına kadar enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim dalı
başkanlığına sunar. Dönem projesi tamamlanan öğrenciye iki ay içinde yeterlik sınavı yapılır.

Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                            21 Temmuz 2013 – Sayı : 28714

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 44



Yeterlik sınav jürisi ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu-
nun kararı ile belirlenir. Yeterlik sınav jürisi biri dışarıdan olmak üzere üç veya beş öğretim
üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Danışman atanması
MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı

her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir
öğretim üyesi, en geç birinci yarıyıl sonuna kadar belirler. Danışmanı belirlenmeyen öğrencinin
danışmanı ilgili anabilim dalı başkanıdır.

(2) Danışmanın atanmasından sonraki dönemlerde, öğrencinin yazılı talebi, ilgili ana-
bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışman değişikliği
yapılabilir.

Süre
MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Tezsiz yüksek lisans programını azami süre içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı
Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya
öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu
durumda, ders ve sınavlara katılma ile dönem ödevi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 20 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarıyla ta-

mamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-

lim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 21 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir
yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir
krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalış-
masından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on
dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, danışmanın önerisi ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının tek-
lifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden de seçilebilir.

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

düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili üniversite veya yüksek tek-
noloji enstitülerinin teklifi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine
Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre
MADDE 22 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. An-
cak, bu Yönetmelikte yer alan tüm yükümlülüklerini yerine getiren ve doktora tez çalışmasında
başarılı olan öğrenciler ilgili danışmanın gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile daha kısa sürede mezun olabilir. Bu durumda, doktora süresi; yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler için üç yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yıldan az olamaz.
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(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere altı yıl sonuna, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sı-
navına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere
yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşul-
lara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-
renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez
hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 23 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını ve

danışmanın belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yö-
netim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atan-
ması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durum-
larda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üni-
versite tarafından atanan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir.

(3) İster ders danışmanlığında olsun ister tez danışmanlığında olsun danışman atanın-
caya kadar danışmanlık görevi anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(4) Tez danışmanının atanmasından sonraki dönemlerde, öğrencinin yazılı talebi, ilgili
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı deği-
şikliği yapılabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları kasım
ve mayıs aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği danışmanın önerisi, anabilim dalı
başkanlığının teklifi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yüksek lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan
öğrenci en geç yedinci yarıyılın) sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-
netim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, enstitü yönetim kurulunun onayını almak şartıyla,
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri
kurabilir. Doktora yeterlik komitesi enstitü yönetim kurulunun onayı ile en az biri başka bir
yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşan bir sınav jürisi
oluşturur. Danışman bu jürinin doğal üyesidir.

(4) Doktora yeterlik sınavı; her biri en az 45, en çok 90 dakika olmak üzere, yazılı ve
sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğren-
cinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya
başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca ye-
terlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
(6) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-

mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders(ler) al-
masını isteyebilir.
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(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi adet dersini başarı ile tamamlamış
bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme, öğrencinin
yazılı talebi ve anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararı
ile yapılır. Doktora programında geçirilen süre, yüksek lisans programı süresinden sayılır.

Tez izleme komitesi
MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışma-
nından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danış-
manının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(2) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 26 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalış-
maların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrenci, tez izleme ko-
mitesine her toplantıda tez çalışmaları ile ilgili sözlü olarak da bilgi sunar. Öğrencinin tez ça-
lışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir ve ortak bir tutanak
ile anabilim dalı başkanlığına bildirilir. Anabilim dalı başkanlığı da bu tutanağı üç gün içinde
ilgili enstitüye gönderir. Süresi içerisinde tez çalışma raporu sunmayan öğrencilerin o döneme
ilişkin raporu “başarısız” sayılır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 27 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü

tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak
ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

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

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde, hazırladıkları kişisel raporlarla toplanarak öğrenciyi sınava alırlar. Tez sınavı, tez
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 45,
en çok 90 dakikadır. Sınav günü, saati ve yeri ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedi gün ön-
ceden ilan edilir. Tez çalışmasının sunulması ve soru-cevap bölümü dinleyicilere açık olup,
öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”,
“red” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca, tez sınavını
izleyen üç gün içinde, jüri üyelerinin kişisel raporları eklenerek, bir tutanakla ilgili enstitüye
bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada
tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 28 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

doktora tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez sınavına giriş
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tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bu-
lunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Doktora diploması üzerinde öğrencinin
izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam
MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az
yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan
oluşur.

(3) Lisansüstü dersler ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne-
tim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçile-
bilir.

Süre
MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Ancak, bu
Yönetmelikte yer alan tüm yükümlülüklerini yerine getiren ve tez, sergi veya proje çalışmasında
başarılı olan öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun kararı ile daha kısa sürede mezun olabilirler. Bu durumda sanatta yeterlik
programı süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için dört yıldan az olamaz.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya
proje çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere altı yılsonuna (lisans derecesi ile kabul edilmiş
olan öğrenci için dokuz yıl sonuna) kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğren-
ciye ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini,
sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere
ek süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez (sergi veya proje)
çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenim-
lerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazır-
lama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı
olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 31 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama

seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini
birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu
kararı ile kesinleşir.

(2) Danışman, öğretim üyeleri veya sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri
arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 32 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili enstitü tarafından
kabul edilen yazım kurallarına ve imla bakımından Türk Dil Kurumunca çıkarılan imla kıla-
vuzuna uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır.
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(2) Jüri, ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının
öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

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

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararı
verir. Bu karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğ-
renciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 30 uncu
maddesine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 33 – (1) Sanatta Yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Lisansüstü yaz programları
MADDE 34 – (1) Enstitüler yaz tatilinde, belli programlar için lisansüstü eğitim ve

öğretim düzenleyebilirler. Bu programların nitelik ve ilkeleri enstitü yönetim kurulunca karar-
laştırılır ve bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunca uygulanır.

Disiplin işleri
MADDE 35 – (1) Lisansüstü öğrencilerin disiplin işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Kayıt yenileme
MADDE 36 – (1) Lisansüstü öğrencileri her yarıyıl başında akademik takvimde belir-

tilen tarihlerde programa kayıt yaptırıp, kaydını yenilemek zorundadır.
(2) Normal eğitim-öğretim süresini aşan öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında Ba-

kanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretlerini ödemek zorundadırlar.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili dö-
neme ait öğrenci katkı payını ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Her ne sebeple
olursa olsun alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

(3) Mazereti nedeniyle, programını ve kayıt yenileme işlemini akademik takvimde be-
lirtilen süre içinde yaptıramayan öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği
takdirde kayıt yenileyebilirler. Ancak bu durumdaki öğrenciler, öğrenci katkı payını yasal ge-
cikme faizi ile birlikte ödemek zorundadırlar.

(4) Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara gire-
mez ve öğrencilik haklarından yaralanamaz. Ancak, bu süre öğrenim süresinden sayılır.

Mazeretler, kayıt dondurma, hakların saklı tutulması ve ilişik kesme
MADDE 37 – (1) Haklı ve geçerli bir mazereti bulunan öğrencilerden mazereti, ilgili

anabilim dalı başkanlığı ve enstitü yönetim kurulunca uygun görülen yüksek lisans programı
öğrencilerinin öğrenimi süresince en fazla iki yarıyıl, doktora programı öğrencilerinin en fazla
dört yarıyıl süre ile kayıtları dondurulabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine
devam edemez ve kaydının dondurulduğu yarıyıl ve yılda sınavlara giremez. Onaylanan kayıt
dondurma süreleri, kararda belirtilmek koşuluyla öğrenim süresinden sayılmaz. Kayıt dondur-
ma isteğinde haklı ve geçerli mazeretler ile hakların saklı tutulması koşulları şunlardır:

a) Devamsızlık süresini aşan, sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş bulunan uzun süreli
sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ben-
dinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısı
ile öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.
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c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı
ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

ç) Birinci derecede kan bağı bulunan hısımların ağır hastalığı veya ölümü halinde, ba-
kacak başka kimsesinin bulunmaması nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kal-
dığını belgelemesi ve mazeretinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi.

d) Hüküm içeriği bakımından öğrencinin uymak zorunda olduğu disiplin yönetmeliği
maddeleri itibarıyla öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali.

e) Öğrencinin tutukluluk hali.
f) Öğrencinin hangi aşamada bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi nedeniyle

zorunlu olarak askere alınması.
g) İlgili enstitü yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edebileceği diğer durumlar.
(2) Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleri ile birlikte, akademik

takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde
ilgili anabilim dalı başkanlığına yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular
ve geç sunulan raporlar işleme konulmaz. Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve
askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl sü-
resi içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren on beş
günlük süre içinde başvurmak zorunludur. Yarıyıl süresi içerisinde kayıt dondurulması halinde,
öğrenci yarıyıl başından izinli sayılır.

(3) Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, bu kayıt
dondurma onaylandığı tarihten geçerli olup, öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya
o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt dondurma
bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Sınav dönemi
başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulması halinde kayıt dondurma hiçbir suretle
yarıyıl başından geçerli olarak uygulanmaz. Ancak burada sıralanan nedenlerin devamı halinde
ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir.

(4) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yap-
tırmak suretiyle, kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder.
Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine
devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili anabilim dalı başkanlığına başvurmaları gerekir.
Başvuru, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) İlişik kesme aşağıdaki şartlarda yapılır:
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniver-

siteden çıkarma cezası alanların,
b) Yatay geçiş yoluyla bir başka enstitüye geçiş yapanların,
c) Kendi isteği üzerine kaydını sildirmek isteyenlerin,
ç) Kayıt işlemini usulüne uygun yaptırmadığı veya kayıt hakkı kazanmadığı anlaşılan

öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırma
MADDE 39 – (1) 3/3/1997 tarihli ve 22922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır
İstisna
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri

6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında
uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tes-
pit Sınavı (KPDS)’nda başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Türk-Alman Üniversitesinden:
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk-Alman Üniversitesine bağlı yüksekokul

ve fakültelerin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 1/4/2009 tarihli ve 5849 sayılı Kanunla onaylanması

uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Türkiye’de Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma ile 4/11/1981
tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders

kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağla-
yan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Bilimsel Komisyon: 1/4/2009 tarihli ve 5849 sayılı Kanunla onaylanması uygun bu-
lunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Türkiye’de Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın 7 nci maddesine
göre oluşturulmuş olan komisyonu,

ç) Çift anadal programı: Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları ta-
şıması kaydı ile aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programından ders alıp, bu
program için de ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

d) Fakülte: Üniversite bünyesinde yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma
ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen yükseköğretim kurumunu,

e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,
f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu,
g) Mesleki uygulama: Öğrencinin o aşamaya kadar edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri

pekiştirmeye yönelik uygulamalı olarak yapılan etkinliği,
ğ) Milletlerarası Anlaşma: 30/5/2008 tarihinde Berlin'de imzalanan, 1/4/2009 tarihli ve

5849 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya
Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurul-
masına Dair Anlaşmayı,

h) Ortak Zorunlu Ders: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde be-
lirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil derslerini,

ı) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca öğrencilerden alınacak
ücreti,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden ve alan dışından isteği

doğrultusunda aldığı dersleri,
k) Senato: Türk-Alman Üniversitesi Senatosunu,
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l) Staj: Öğrencinin eğitim-öğretim dönemi veya yaz tatili sırasında değişik kurum ve
kuruluşlarda yaptığı, edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik etkinliğini,

m) Üniversite: Türk-Alman Üniversitesini,
n) Yan dal programı: Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması

kaydı ile aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir programın belirli derslerini almak sureti
ile diploma yerine geçmeyen sertifika alabilmelerini sağlayan programı,

o) Yüksekokul: Üniversite bünyesinde lisans eğitimi veren yüksekokullar ile ön lisans
eğitimi veren meslek yüksekokullarını,

ö) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 4 – (1) Fakülte ve yüksekokullarda ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı

ile örgün normal ve örgün ikinci öğretim, açıköğretim, uzaktan eğitim programları ve yoğun-
laştırılmış yaz programı açılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim
MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir ya-

rıyıl ondört haftadan az olamaz.
(2) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurulların kararı ve Senatonun

onayı ile dersler kısmen veya tamamen yıllık olarak da düzenlenebilir.
(3) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç Mayıs

ayı içinde Senatoca belirlenir.
Giriş ve kayıt şartları
MADDE 6 – (1) Türk-Alman Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt için

aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak (yabancı ülke liselerinden alınan

diplomaların denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekir),
b) ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin

fakülte ve yüksekokullarına merkezi yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olmak ya da
özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puan ile
diğer şartlara sahip bulunmak ve Üniversitece yapılacak özel yetenek sınavını başarmış olmak,

c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek,
ç) Açık öğretim hariç başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak.
(2) Milletlerarası Anlaşmaya göre Türkiye'de Almanca eğitim veren ya da Almanca

ders programları uygulayan liselerden mezun Türk vatandaşı öğrencilere, mevcut öğrenci kon-
tenjanının yarısına kadar bir kontenjan ayrılabilir ve bu öğrenciler için merkezi giriş sınavı ya-
nında ek bir özel giriş sınavı yapılabilir. Bu kontenjanın miktarı ve kullanım şekli Bilimsel Ko-
misyonun görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir.

(3) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Belge-
leri eksik olan adayların kayıtları yapılmaz. Askerlik durumu, yerleşim yeri ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan
adayların ilan edilen süre içinde kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Mazeretleri sebebiyle
bizzat başvuramayan adaylar, kendi belirledikleri vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı
ile kayıt yaptırabilirler. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

(4) Yurtdışından öğrenci kabulü ilgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu
kararlarına göre yapılır.
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Öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti, kredi başı katkı payı
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi-

nin (c) fıkrasında belirtilen; azami süre içinde aynı dersi üç veya daha fazla alışında ve azami
süreyi aşan dönemlerde, alınacak her ders için ödenecek kredi başı katkı payı veya öğrenim
ücreti hesaplamasında dönemlik AKTS kredisi toplamı baz alınır.

(2) Azami süreler içinde bir derse üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde, ilgili dönem
için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra, kredi başına ödenecek katkı payı
veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğre-
nim ücretinin yüzde elli fazlası, dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde yüz, beşinci
veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üçyüz fazlası ile hesaplanır.

(3) Azami süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için
kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bi-
rinci fıkraya göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü,
ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde ikiyüzü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde
yüzde üçyüzü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde dörtyüzü olarak
hesaplanır.

(4) Azami süreler içerisinde yandal veya çift anadal öğreniminin tamamlanamaması
nedeniyle ilave ders alınması halinde, her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için birinci fıkraya göre hesaplanan kredi
başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde
yüzde ikiyüzü, üç ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üçyüzü olarak hesap-
lanır.

(5) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari
derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu
itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dö-
nemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti
öder.

Kimlik kartı
MADDE 8 – (1) Kesin kayıtlarını yaptıran öğrencilere Üniversite tarafından fotoğraflı

bir kimlik kartı verilir.
Danışmanlık
MADDE 9 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili bölüm başkanınca, bölümün

öğretim üyeleri arasından bir akademik danışman atanır. Yeterli öğretim üyesi bulunmayan bö-
lümlerde, diğer öğretim elemanları da danışman olarak atanabilir. Danışman; öğrenimi süresi
boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrenciler, danışmanlarının görüşünü ala-
rak, her dönemin başında alacakları derslere kayıt yaptırırlar.

Kayıt yenileme, kayıt dondurma ve mazeret
MADDE 10 – (1) Öğrenci her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde gösterilen süre

içinde kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak zorundadır.
(2) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl/yıldaki prog-

ramda yer alan zorunlu derslere de kaydını yaptırmış sayılır.
(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl/yıl-

da öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre,
azami öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve ge-
çerli mazereti olan öğrencinin kaydının yenilenmesine yeni ders seçme/ders bırakma süresinin
bitiminden itibaren onbeş gün içerisinde mazeretini belirten dilekçe ile başvurması kaydıyla
ilgili yönetim kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
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(4) Kayıt yenileme süresini takip eden bir haftalık süre içerisinde öğrenci yeni ders se-
çebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

(5) Haklı ve geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencilerin
talebi üzerine fakülte ve yüksekokul yönetim kurulları kararı ile dondurulabilir.

(6) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelendirilmek kaydıyla sağlıkla ilgili mazeretlerinin

olması,
b) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar sebebi ile öğrenime Yükseköğretim

Kurulu kararı ile ara verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

şartı ile tabii afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belge-

lemesi,
d) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerin gözaltı ve tutukluluk halinin takipsiz-

likle sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmeleri,
e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alın-

ması,
f) İlgili birim yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilebilecek diğer hallerin

ortaya çıkması.
(7) Öğrencinin mazeretinin varlığını kanıtlayan belgeleri, mazeretinin sona ermesinden

itibaren en geç yedi iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne
sunması gerekir. Aksi halde, bu husustaki başvurusu dikkate alınmaz.

Eğitim-öğretim dili ve ikinci yabancı dil
MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim dili Türkçe ve Almanca olup; öğretim açısından ge-

rekli hallerde İngilizce eğitim de yapılabilir. Eğitim dilinin İngilizce olarak belirlenmediği bö-
lümlerden mezun olabilmek için A2 düzeyinde İngilizce bilinmesi; Almanca olarak belirlen-
mediği bölümlerden mezun olabilmek için ise A2 düzeyinde Almanca bilinmesi zorunludur.

(2) Hangi bölüm derslerinin hangi dilde okutulacağı, eğitim dalının ders programına
bağlı olarak belirlenir ve bu konudaki kararı Bilimsel Komisyonun görüşü üzerine Senato verir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 12 – (1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu-

nun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık eğitimi; 4/12/2008 tarihli
ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğ-
retimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Üniversiteye kaydı yapılan öğrenciler, Almanca yabancı dil seviye tespit sınavına
tabi tutulur. Sınavda başarılı olanlar lisans öğretiminin birinci sınıfına, başarısız olanlar yabancı
dil hazırlık sınıfına devam ederler.

(3) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil seviye tespit sınavından muaftır:
a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konu-

şulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp,
ortaöğrenimini bu kurumlarda başarıyla tamamlayanlar,

b) Bu dilin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebil-
meleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan TOEFL
(Test of English as a Foreign Language), DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschul-
zugang) gibi sınavlarda yüz tam puan üzerinden Senatonun belirlediği puana sahip olanlar,

c) ÖSYM tarafından yapılan ve (b) bendindeki sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ya-
bancı dil sınavlarında yüz tam puan üzerinden Senatonun belirlediği puanla başarılı olanlar.
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Müfredat ve öğretim planları
MADDE 13 – (1) Müfredat; diploma programına ait genel hükümler, dönemlere ait

dersler listesi, ders içerikleri, eğitim-öğretim şart ve imkanları ile öğretim elemanı listesinden
oluşur. Müfredatta diploma programının adı, vizyonu, misyonu, başlangıç yılı, kabul şartları,
kontenjanı, eğitim dili, varsa hazırlık eğitimi, eğitim amaç ve hedefleri, kazandıracağı bilgi,
beceri ve tutumu tarif eden öğrenme çıktıları, öğrenme çıktılarını ölçme ve değerlendirme araç
ve yöntemleri, akademik kadro; mezun olabilmek için gerekli şartlar, mezun olanların hangi
unvanı alabileceği, programda okutulacak derslerin adı, AKTS ve kredisi, yarıyılı/yılı, kodu,
seçmeli ve zorunlu olma durumu, her bir ders için amaç, içerik, kategori, alan, tür, öğretim
yöntemi, dil düzeyi, intibak durumu, devam zorunluluğu, öğrenme çıktıları, dersi alma şartları,
konu başlıkları ve süreleri, başarı değerlendirme sistemi, yarıyıl/yıl içi ve sonu sınav ve etkin-
liklerinin sayısı ve başarı değerlendirmesindeki katkı oranları ve iş yükü dağılımı, ders mater-
yali, izlenecek ders kitabı ile yardımcı kitapları, dersin öğrenim çıktıları ve benzeri konulara
ilişkin bilgilerin yer alması amaçlanır.

(2) Müfredat, Senato tarafından uygun görülen forma göre birimler tarafından düzen-
lenir. İlgili birim kurullarının önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.

(3) Birimlerde eğitim ve öğretim faaliyetleri; teorik dersler, birden fazla anabilim dalı
tarafından verilen çok disiplinli ders kurları, modüller, seminerler, uygulamalar, proje ve stüdyo,
laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar,
ödevler, bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmalar belirlenen müfredata göre yürütülür.

(4) Kanunda belirlenen azami sürelerde diploma alamayan öğrenciler bakımından, müf-
redat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği
değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı olunan
derslerden hangilerinin yeniden alınması gerektiği ilgili kurulun önerisi ile Senato tarafından
belirlenir.

(5) Bir yarıyılda/yılda alınabilecek asgari ve toplam kredi miktarları ilgili kurul tara-
fından belirlenir.

(6) Öğretim planı; açılan diploma programlarının Senato tarafından onaylı müfredat-
larda yer alan ilgili yarıyıl/yıl esasına göre açılacak dersleri, görevlendirilen öğretim eleman-
larını, yarıyılda/yılda alınabilecek asgari ve toplam kredi miktarlarını, derslerin önşart ve bağ-
lantı şartlarını ve kontenjanları içerir.

(7) Her birim, bünyesindeki tüm diploma programları için ilgili yarıyıl/yıl öncesinde,
öğretim planı ile ilgili öğretim elemanı görevlendirmelerini ilgili yönetim kurullarında karar-
laştırarak Rektörlüğe gönderir.

(8) Birimlerin öğretim planlarına göre hazırlanan ders programları her eğitim ve öğretim
yarıyılı/yılı başlamadan onbeş gün önce öğrencilere duyurulur.

Öğretim programları, uygulama ve stajlar
MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim programları, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı ku-

rulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak en geç Mayıs ayı içinde Rektörlüğe
sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Öğretim programı, teorik dersler ve/veya seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalış-
ması, arazi uygulaması, staj, araştırma gezisi, ödev, bireysel çalışma, mesleksel beceri uygu-
lamaları, alan çalışması, kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinliklerden
oluşur.

(3) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili
esaslar ilgili kurulun teklifi üzerine Senatoca belirlenir.
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Derslerin kredi değeri
MADDE 15 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık kuramsal ders saatlerinin

tamamı ile seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışması, arazi uygulaması, staj, araştırma ge-
zisi, ödev, bireysel çalışma, mesleki beceri uygulamaları, alan çalışması, kütüphane çalışmaları,
mezuniyet tezi, proje gibi etkinlikler dışında kalan diğer etkinliklerin haftalık saatlerinin yarı-
sından oluşur.

(2) Bir programdaki toplam kredi miktarı, her dönem için 30 AKTS olmak üzere iki
yıllık programlarda 120, dört yıllık programlarda 240 AKTS’dir.

(3) Alınan derslerin AKTS değerleri, ilgili akademik birimin önerisi, ilgili kurulun kararı
ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Değişim programları
MADDE 16 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu ara-

sında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir.
Öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki dönem ilgili üniversitelere
gönderilebilir, yurtiçindeki veya yurtdışındaki bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders
seçimi ve eşleştirilmesi ile not intibakları, ilgili kurullar tarafından yapılır. Derslerin isim olarak
birebir örtüşmesi gerekmez. Ancak içerik açısından en yakın derslerin seçilmesine özen gös-
terilir.

(3) Değişim programı kapsamındaki öğrenci değişim programlarını yürütülme şekli Se-
nato tarafından belirlenir.

(4) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölüm-
lerdeki öğrencilerin ilgili üniversitelerden aldıkları ders notları, olduğu gibi not durum belgesine
işlenir.

(5) Yurtdışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen
öğrencilerin işlemleri; ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili kurul kararı ile
yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders alma
MADDE 17 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür.
a) Öğrenci, yarıyıl/yıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı

(F aldığı) veya başarısız olduğu (FD, FF aldığı) dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl
derslerinden de alır. Ancak öğrenci, alt sınıflardan başarısız olduğu dersler dikkate alınarak,
bulunduğu yarıyıldan alacağı derslerin sayısına kendisi karar verir.

b) Öğrenci, daha önce alıp başarılı olduğu ders/dersleri not yükseltmek için tekrar ala-
bilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

c) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yap-
tırmayan öğrenciler, öğrenimlerine kaldıkları yarıyıl/yıldan devam ederler, bir üst yarıyıl/yıldan
ders alamazlar.

ç) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten ba-
şarısız olan öğrenci, o dersten muaf sayılır.

d) Senato, bazı derslerin uzaktan eğitim yolu ile yürütülmesine ilgili kurulun önerisi
üzerine karar verebilir. Uzaktan eğitimin esasları Senatoca belirlenir.

e) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için normal ve ikinci öğretim bir-
leştirilerek ders yapılan programlar dışında normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci
öğretim öğrencileri normal öğretimden ders alamazlar.

f) Öğrenciler, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurullarının karşılıklı olarak uygun
gördüğü hallerde başka fakülte ve bölümlerdeki dersleri alabilirler.
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Ders muafiyetleri
MADDE 18 – (1) Öğrenci, daha önce aynı düzeydeki herhangi bir diploma programın-

da devam edip başarılı olduğu, içerik ve kapsam itibariyle eşdeğer dersler için ders muafiyeti
talep edebilir. Muafiyet talebinin ilk kaydını takip eden on iş günü içinde yapılması gerekir.
Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye onbeş iş
günü içinde yazılı olarak bildirilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz.
(3) Hazırlık sınıfı yabancı dil dersleri ile Senatoca belirlenen diğer derslerden muaf ol-

mak için ilgili dönem başlarında açılacak muafiyet sınavlarında başarılı olmak gerekir.
Derslere devam
MADDE 19 – (1) Öğrenci derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Bir ders-

ten yıl/yarıyıl sonu sınavına ve bütünleme sınavına girebilmek için, derslere ve çalışmalara
%70′ten az olmamak üzere katılmak zorunludur. Hazırlık sınıflarında devamsızlık bir yılda elli
saati aşamaz.

(2) Öğrencilerin devam durumlarının denetimi, ilgili öğretim elemanları tarafından ya-
pılır.

(3) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise, ara sınav-
lara girmek kaydıyla bu derslerde devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama sınavı yapılan dersler
ile sınıf geçme sistemi uygulanan fakülte ve yüksekokullar bu uygulamanın dışındadır.

(4) Devamsız öğrencilerin durumu yarıyıl/yıl sonu sınavlarının başlangıç tarihinden en
geç yedi gün önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir. Devamsız öğrenciler, ilgili dersin
yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmaz ve başarısız sayılır. Bu öğrenciler herhangi bir şekilde sınava
girmiş olsa bile sınavları geçersiz sayılır.

(5) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde gö-
revlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda
olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate
alınmaz. Bu öğrenciler, anılan süreler içinde giremedikleri sınavlara, ilgili yönetim kurulu ta-
rafından belirlenen tarihe göre girer.

(6) Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılır ve bu süre
içinde hiçbir derse ve sınava giremezler. Bu süreler içinde ders veya sınavlara katılmış olan
öğrencilerin, sınav sonuçları geçersiz sayılır ve bu öğrenciler açılacak olan mazeret sınav hak-
larından yararlanamazlar. Öğrencinin rapor süresi bitmeden derslere ve sınavlara girebilmesi
için, sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.

Sınavlar
MADDE 20 – (1) Sınavlar, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders

sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uy-
gulamalı olarak yapılabilir. Sınavların yapılma şekline ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri
çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili kurul karar verir.

(2) Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek ve öğrenci kimliklerini yan-
larında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde ilgili kurul kararı ile cumartesi
ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(3) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını yarıyıl/yıl sonu sınavları başlamadan en
geç onbeş gün önce ilan etmek zorundadır. Yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçlarının ise o dersin bü-
tünleme sınavından bir hafta öncesine kadar ilân edilmesi gerekir.

(4) Her türlü sınav evrakı ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak saklanır.
(5) Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınavı yapılır. Yıllık dersler için ilgili kurul

kararı ile tek ara sınav yapılabilir.
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(6) Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavının bitiminden sonra
akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava genel sınava girme hakkına
sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğ-
renciler girebilir.

(7) Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde bü-
tünleme sınavından sonra fakülte ve yüksekokullarca açılacak tek ders sınavına girerler. Tek
ders sınavına dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda
alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.

(8) Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır.
Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeret sınavları için
ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

9) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için ikinci bir yabancı dil dersi verildiği tak-
tirde, ilgili dil dersinden yarıyıl başında bir muafiyet sınavı açılır. Bu sınavın esasları yönerge
ile tespit edilir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 21 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç üç

işgünü içinde ilgili dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak maddi hata itirazında
bulunabilirler. İtiraz üzerine idarece yapılacak inceleme sonucu maddî hata tespit edilirse, ilgili
ders sorumlusunun da görüşü alınarak yapılan gerekli düzeltmeler ilgili yönetim kurulu kararı
ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye bildirilir.

Başarı notunun tespiti
MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin başarı notu; o derse ait dönem içi notu ile dönem sonu

notunun belirli oranlarda katkısından oluşur. Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna kat-
kısı % 40’dan az, % 60’dan fazla olamaz. Mutlak notu %40'ın altında olan öğrenciler başarısız
sayılırlar. Sınıfın başarı düzeyi, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde
bulundurularak başarı notlarının nasıl elde edileceği Senato tarafından belirlenir. Başarı notu,
katsayıları ve tanımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

a)
Başarı Derecesi Başarı Notu Katsayı Puanı
Mükemmel AA 4.00 90-100
Pekiyi BA 3.50 85-89
İyi BB 3.00 80-84
Orta CB 2.50 75-79
Yeterli CC 2.00 65-74
Şartlı başarılı DC 1.50 55-64
Başarısız DD 1.00 50-54
Başarısız FF 0.00 49 ve altı
Muaf MU -- --
Dönem Sonu Sınavına Girmedi GR 0.00 0.00
Devamsız DZ 0.00 0.00
Yeterli YT -- --
Yetersiz YZ -- --
b) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış

sayılır.
c) Bir dersten DC harf notunu alan öğrencinin, AGNO’sunun en az 2 olması kaydıyla

bu dersi şartlı olarak başarmış kabul edilir.
ç) DD ve FF notu öğrencinin dersten başarısız olduğunu gösterir.
d) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin

koşulları sağlamadığı için başarısız olan öğrencilere DZ notu verilir. DZ notu, not ortalamaları
hesabında FF notu işlemi görür.
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e) Dönem sonu sınavına girmeyen öğrenciye, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın
GR notu verilir. GR notu, not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.

f) MU notu, lisans ve ön lisans bölüm/programlarına yatay/dikey geçiş yapan veya daha
önce devam ettiği herhangi bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerin eşdeğerle-
rine ve muafiyet sınavı uygulanan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. MU notu, not
ortalamaları hesabına katılmaz.

g) YT notu, ortalamaya girmeyen ve başarılmış derslerin başarı notu olarak verilir.
ğ) YZ notu, ortalamaya girmeyen ve başarılmamış derslerin başarı notu olarak verilir
Ağırlıklı genel not ortalaması ve yükseltilmesi
MADDE 23 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); her bir dersten elde edilen

başarı notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kre-
disine bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir.

(2) AGNO hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane
üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise
yukarı yuvarlama kuralı uygulanır.

(3) AGNO’nun yükseltilmesi amacıyla alınan derslerde, son not geçerlidir. Hiç alın-
mamış dersler ortalama hesabına katılmaz.

(4) Staj uygulaması ve işletmelerde uygulamalı eğitim yürüten programlardaki mesleki
uygulamalar gibi dersler YT/YZ notları ile değerlendirilir ve not ortalamasına katılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler
MADDE 24 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, lisans bölümlerini tamamlamak için

tanınan azamî öğretim süresi yedi eğitim-öğretim yılı, ön lisans bölümlerini tamamlamak için
tanınan azamî öğretim süresi ise dört eğitim-öğretim yılıdır. Öğrenim süresinin hesaplanma-
sında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz; ancak üniversiteden uzaklaştırma cezası alan
öğrencilerin bu süreleri öğretim süresinden ve devamsızlıktan sayılır.

İlişik kesme
MADDE 25 – (1) Aşağıdaki durumlarda ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin Üni-

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

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası al-
mış olması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması,
c) Öğrencinin sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık kuruluşla-

rından alınacak sağlık raporu ile belgelenmesi ve raporunun ilgili yönetim kurulu tarafından
kabul edilmiş olması.

Yatay ve dikey geçişler
MADDE 26 – (1) Üniversitenin lisans ve ön lisans bölümlerine yapılacak yatay geçiş

öğrenci kabulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümleri uygulanır. Yatay geçişler, ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olup intibak işlemleri
17 nci maddede belirlenen kurallara uygun olarak ilgili yönetim kurulunun kararı ile yapılır.

(2) Dikey geçiş öğrencisi, ÖSYM tarafından yerleştirilir ve öğrenciye Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uy-
gulanır.
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(3) Çift anadal bölümlerine yapılacak öğrenci kayıtlarında ve işleyişte; Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uy-
gulanır. Çift anadal bölümlerine kayıt; ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup
intibak işlemleri 21 inci maddede belirlenen kurallara uygun olarak ilgili yönetim kurulunun
kararı ile yapılır.

Lisans çalışması
MADDE 27 – (1) Hukuk Fakültesi öğrencileri hariç her öğrenci, mezun olacağı lisans

programının öğretim planında öngörülen meslek düzeyine ulaştığını gösteren bir lisans çalış-
ması yapar. Lisans çalışması, öğretim planında sekizinci yarıyıl dersi olarak yer alır.

(2) Bir öğrencinin lisans çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam
kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.00
olması gerekir.

(3) Lisans çalışmaları, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
Mezuniyet
MADDE 28 – (1) Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ça-

lışmalardan başarılı olmuş, lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS, ön lisans düzeyinde ise
yüz yirmi (120) AKTS kredisini tamamlayarak AGNO’sunu en az 2.00 düzeyine çıkarmış öğ-
renci öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine diploma verilir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavların son günüdür. Ancak,
bu tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme çalışması/tezi, arazi çalışması
ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu
çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olmuş sayılır.

(3) Öğrenciye mezuniyetinde öğrenim süresince aldığı bütün ders, kredi, not ve dere-
celeri gösteren mezuniyet not durum belgesi ve diploma eki verilir.

Diploma
MADDE 29 – (1) Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere fakülte, yüksekokul

ve bölüm adı belirtilmek suretiyle lisans veya önlisans diploması verilir.
(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye Geçici Mezuniyet Belgesi verilebilir.

Diploma ve mezuniyet belgeleri Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli
ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.

(3) Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere; diploma yerine geçecek,
kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

Tebligat
MADDE 30 – (1) Öğrenciye yapılacak her türlü tebligat ilgili mevzuata göre yapılır.

Tebligatın ilan yoluyla yapılması gereken hallerde ilan, ilgili yükseköğretim kurumunda yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
Tarih : 18/7/2013

Karar No : 2013/106

Konu : Karayolları Genel Müdürlüğüne ait  İzmir ili, Konak ilçesindeki 

taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınması.

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/6/2013 tarih ve 5162 sayılı yazısına istinaden,

1. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)’ne ait İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mahal-

lesi, 2876 ada, 12 parseldeki 8.181,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın özelleştirme kap-

sam ve programına alınmasına, 

2. Söz konusu taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve satışın varlık satışı su-

retiyle gerçekleştirilmesine, 

3. Söz konusu taşınmazın her türlü bakım, onarım ve işletilmesi ile bu taşınmazdan

doğan her türlü yükümlülükler ve işletilmesinden elde edilecek gelirlerin KGM’ye bırakılma-

sına,

4. Bu Kararın uygulanması ile ilgili hususların gerek görülmesi halinde KGM ve Özel-

leştirme İdaresi Başkanlığı arasında yapılacak protokol/protokollerle belirlenmesine, 

5. Özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içinde tamamlanmasına

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
Tarih : 18/7/2013

Karar No : 2013/109

Konu : Tokat-Merkez-Kaleardı Mahallesi 

(1092 ada 98 nolu parsel) 

İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 31/5/2013 tarih ve 4793 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş’ye (GAYRİMEN-

KUL A.Ş.) ait Tokat İli, Merkez İlçesi, Kaleardı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özelleş-

tirme kapsam ve programında bulunan yüzölçümü 58.079,58 m² olan, 1092 ada 98 no’lu parsele

yönelik, Kurulumuzun 7/3/2013 tarih ve 2013/48 sayılı Kararı ile onaylanan plana ilişkin “Sa-

nayi Alanı, Eğitim Tesisleri Alanı ve Yol” fonksiyonu önerilmesi hususunda Özelleştirme İda-

resi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli

Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve ge-

reği için Tokat Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
Tarih    : 18/7/2013
Karar No : 2013/110
Konu : TDİ’ye ait Eski Büyükdere Vapur İskelesi Binasının özelleştirilmesi.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 19/3/2013 tarih ve 2370 sayılı yazısına is-

tinaden;
Bakanlar Kurulu’nun 10/8/1993 tarih ve 93/4693 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsa-

mına alınan ve Kurulumuzun 30/10/1995 tarih ve 95/81 sayılı Kararı ile özelleştirme stratejisi
belirlenen Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)’ye ait İstanbul İli, Sarıyer İlçesinde bulu-
nan Eski Büyükdere Vapur İskelesi Binasının 36 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yön-
temiyle özelleştirilebilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar
kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

1) TDİ’ye ait Eski Büyükdere Vapur İskelesi Binasının 36 yıl süreyle; 3.970.000 (Üç-
milyondokuzyüzyetmişbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Atikler Turizm Gıda
İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının
verilmesine, Atikler Turizm Gıda İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi im-
zalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının
İdare lehine irat kaydedilmesine, 3.960.000 (Üçmilyondokuzyüzaltmışbin) ABD Doları bedelle
ikinci teklifi veren Yalı Tarım Ürünleri Hayvancılık İnşaat Kuyumculuk Fotoğrafçılık Sanayi
ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Yalı Tarım
Ürünleri Hayvancılık İnşaat Kuyumculuk Fotoğrafçılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleş-
meyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, te-
minatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

dair verilen Kararın onaylanmasına,
2) Bu karar çerçevesinde, Eski Büyükdere Vapur İskelesi Binasının işletme hakkının

verilmesine yönelik sözleşmenin imzalanması ve iş bu karar gereklerinin yerine getirilmesi
hususlarında İdare ve TDİ’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
Tarih : 18/7/2013
Karar No : 2013/111
Konu : Batman-Merkez-İluh (16369 no’lu parsel)

İlave İmar Planı
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/5/2013 tarih ve 4543 sayılı yazısına istinaden;
Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz

ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (Gayrimenkul A.Ş.)’ye ait Batman İli, Merkez ilçesi, İluh Mahallesi
sınırları içerisinde yer alan toplam 60.804,00 m² yüzölçümlü 16369 no’lu parsele “Konut Dışı
Kentsel Çalışma Alanı”,  “Resmî Kurum Alanı”, “Sosyal Tesis ve Yurt Alanı”, “Park” ve “Yol”
fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25000 ölçekli
Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave
Uygulama İmar Planının onaylanmasına karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Tarih : 18/7/2013

Karar No : 2013/112

Konu : Ankara-Keçiören-Hasköy (90721 ada 1 no’lu parsel)

İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/5/2013 tarih ve 4542 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlü-

ğü’ne ait Ankara İli, Keçiören İlçesi, Hasköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam

15.272,00 m² yüzölçümlü 90721 ada 1 no’lu parsele “Kentsel Servis Alanı (E:3.00, Hmax: 10

Kat ) ve Yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırla-

nan, Kurulumuzun 16/1/2013 tarih ve 2013/07 sayılı Kararı ile onaylanan, 19/1/2013 tarih ve

28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişik-

liğine ilişkin askı sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılan itirazların

kısmen kabulüne,

Yapılan itirazlar sonucu söz konusu parsele “Kentsel Servis Alanı (E:2.00, Hmax: 10

Kat) ve Yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca düzenle-

nen 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği

için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Keçiören Belediye Başkanlığı’na gönderilme-

sine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Tarih : 18/7/2013

Karar No : 2013/113

Konu : Kocaeli-Başiskele-Yeniköy Merkez (112 ada 1 nolu parsel ile 

113 ada 1 nolu parsel) İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/5/2013 tarih ve 4517 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait

Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Yeniköy Merkez Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam

yüzölçümleri 8.220,88 m2 olan 112 ada 1 nolu parsel ile 113 ada 1 nolu parsele “Sanayi Alanı

(E :0.80, Hmax: Serbest)”, “Park” ve “Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İda-

resi Başkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 20/11/2012 tarih ve 2012/169 sayılı Kararı ile

onaylanan, 23/11/2012 tarih ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/5000 ölçekli Na-

zım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı

sürecinde yapılan itirazların reddedilerek onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının, Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve

gereği için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Başiskele Belediye Başkanlığı’na gön-

derilmesine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Tarih : 18/7/2013

Karar No : 2013/114

Konu : Kocaeli-Kandıra-Cebeci (103 ada 10 nolu parsel) 

İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10/6/2013 tarih ve 5097 sayılı yazısına istinaden;

1- Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Cebeci Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti

Maliye Hazinesi’ne ait özelleştirme kapsam ve programında bulunan yüzölçümü 3.515 m2 olan

103 ada 10 parsel numaralı parsele “Turizm Tesis Alanı” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özel-

leştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 7/3/2013 tarih ve 2013/51 sayılı Kararı

ile onaylanan, 9/3/2013 tarih ve 28582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 1/5000 ölçekli Na-

zım İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine,

2- Onaylanan imar planının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği

için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kandıra Belediye Başkanlığına gönderilme-

sine,

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Tarih : 18/7/2013

Karar No : 2013/115

Konu : Aydın-Didim-Didim (2534 ada 1 no’lu parsel) 

İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10/6/2013 tarih ve 5098 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Aydın İli, Didim İlçesi, Didim Mahallesi sınırları

içerisinde yer alan özelleştirme kapsam ve programında bulunan 2534 ada 1 parsel numaralı

taşınmaza yönelik “Turizm Tesis Alanı” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi

Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uy-

gulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve ge-

reği için Didim Belediye Başkanlığına gönderilmesine,

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Tarih : 18/7/2013

Karar No : 2013/116

Konu : Hazine adına kayıtlı taşınmaz özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 11/6/2013 tarih, 5182 sayılı yazısına isti-

naden; 

1. Kurulumuzun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve prog-

ramına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Aksaray ili, Merkez ilçesi, Tacin Mahal-

lesi, 4782 ada, 1 No’lu parselde bulunan 2.847,00 m2 yüzölçümlü arsanın “satış” yöntemiyle

özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında

yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca; 

“Hazine adına kayıtlı, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Tacin Mahallesi, 4782 ada, 1 Parsel

No’lu Taşınmazın 3.000.000.- (Üçmilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ağaçlı

Dağıtım Pazarlama ve Akaryakıt Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Ağaçlı Dağıtım Pazarlama ve Akaryakıt Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kay-

dedilmesine, 2.900.000.- (İkimilyondokuzyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Mah-

mut ÇEVİK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mahmut ÇEVİK’in sözleşmeyi im-

zalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline, bu hususların Özelleştirme Yüksek Ku-

rulu’nun onayına sunulmasına”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.
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KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [04/2]
Toplantı Tarihi: 17/7/2013
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumumuza iletilen “intifa senetlerinin muhase-

beleştirilmesi”, “ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi” ve “karşılıklı
iştirak yatırımlarının muhasebeleştirilmesi” yazılarında yer verilen görüş ve değerlendirme ta-
leplerine istinaden, Kurulumuz tarafından uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi
ve uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, 6102 sayılı TTK’nın 88 inci maddesi ile 660 Sa-
yılı KHK’nın 9 uncu maddesinin (b) fıkrası uyarınca hazırlanan Türkiye Muhasebe Standart-
larının uygulamasına yönelik görüşlerin Ek-I, Ek-II ve Ek-III’teki şekilde kabul edilerek ka-
muoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.
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2013 TEMMUZ GÜNSÜZLERİ                   KILIÇ 
1100-1 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

21 Temmuz 2013 

PAZAR 
Sayı : 28714 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2012/142 

KARAR NO : 2013/83 

DAVACI : K.H. 

SANIK : KADER DURAN - Haydar ve Sakine kızı, 10.12.1987 Yıldızeli 

doğumlu, Sivas, Yıldızeli, Banaz nüfusuna kayıtlı, Merkez Mah. 

Daryokuşu Sk. N.49 Alibeyköy nüfusuna kayıtlı, 41845409702 TC 

kimlik numaralı, 

SUÇ : Rüşvet almak ve vermek, başkalarına ait kimlik veya kimlik 

bilgilerini kullanmak. 

SUÇ TARİHİ : 27/11/2011 

SUÇ YERİ : İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA 

KARAR TARİHİ : 11/03/2013 

Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı bulunan sanık Kader Duran hakkında 

mahkememize açılan kamu davasının yapılan duruşması sonucunda verilen karar gereğince, 

1 - Sanığın üzerine atılı rüşvet suçunun unsurları oluşmadığından sanık Kader hakkındaki 

rüşvet verme suçlundan BERAATİNE, 

2 - Sanık Kader Duran'ın başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma suçundan TCK.268/1, 

yollaması ile 267/l,62/l,53/l-2-3. maddeleri gereğince 10 AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Karar verilmiş olup, mahkememizce verilen karar sanık Kader Duran'ın yokluğunda 

verilmiş, tüm aramalara rağmen sanık Kader Duran'ın açık adresinin tespiti yapılamamış olup, 

karar tebliğ edilemediğinden işbu karar 7201 sayılı Kanunun 29, 30, 31 müteakip maddeleri 

gereğince gıyabi hükmün sanık Kader Duran'a tebliğine, 

Ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 36101 tarafından sanık Kader Duran hakkında 

verilen Beraat kararı temyiz edilmiş olup, sanık Kader Duran'ın rüşvet vermek suçunun unsurları 

oluştuğu ve mahkumiyetine karar verilmesi yönündeki temyizinde tebliğine, 

İlanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından (15) gün sonra sanık Kader Duran'a tebliğ 

işleminin yapılmış sayılması, ilan masrafının mahkeme masrafı ile ilan ücretinin sanık Kader 

Duran'dan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 5725/1-1 
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Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2009/266 

KARAR NO : 2012/367 

İftira suçundan Sanık Çağatay ÇETİN hakkında mahkememizden verilen 18/10/2012 gün 

ve 2009/266 Esas, 2012/367 Karar sayılı kararı bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ 

olunamadığından Resmi Gazete’de ilanına karar verilmekle, iftira suçundan sanık hakkında açılan 

kamu davasının CMK.nun 223/7. maddesi gereğince reddine karar verilmiştir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince sanığın yokluğunda verilen 

kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış 

sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 6205 

—— •• —— 

İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

ESAS NO : 2012/635 

KARAR NO : 2013/109 

KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SATIN ALMAK 

suçundan İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 12/02/2013 tarih ve 2012/635 Esas, 2013/109 Karar 

sayılı ilamı ile, Dosya kapsamına göre sanık adına denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube 

müdürlüğünce hükümlüye hiç tebligat yapılmadığı, Tebligat Kanunun gereğince tebligat 

yapılması gerektiği anlaşıldığından yargılamaya devam edilerek mahkumiyet Kararı verilmesi 

yönündeki talebin REDDİNE, 

Dosyanın C. Başsavcılığına iadesi ile denetimli serbestlik şube müdürlüğünce TEDBİRE 

DEVAM EDİLMESİNE sanığın gıyabında verilmiş olduğundan, Abdulkerim oğlu, 1961 D.lu, 

Ağrı Patnos Koçaklar mah/köy nüfusuna kayıtlı ve Bimekan takımından Selahattin ÇETİN'e karar 

tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip 

maddeleri uyarınca hükmün RESMİ GAZETE İLANI yoluyla TEBLİĞİNE, ilan tarihinden 

itibaren 7 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı 

İLANEN TEBLİĞ olunur. 6155 

—— • —— 

Alanya 2. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/387 

Karar No : 2013/518 

Mahkememizin 04/04/2013 tarih, 2012/387 esas, 2013/518 sayılı kararı ile; Sanık 

Canberk FİŞEK'in Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan 1 yıl süre ile 

tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiş olup gıyabında verilen 

karar sanık Canberk FIŞEK'e tebliğ edilememiştir. 

Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince RESMİ 

GAZETE’DE yayınlanmak suretiyle Sanık Canberk FİŞEK'e tebliğine ve kararın Resmi 

Gazete’de yayınını müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur. 6204 

————— 

Esas No : 2011/364 

Karar No : 2013/64 

Mahkememizin 15/01/2013 tarih, 2011/364 esas, 2013/64 sayılı kararı ile; Sanık Cumali 

ÇAM hakkında Cinsel Taciz suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve Düşme 

kararı verilmiş olup gıyabında verilen karar sanık Cumali ÇAM'a tebliğ edilememiştir. 

Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince RESMİ 

GAZETE’DE yayınlanmak suretiyle Sanık Cumali ÇAM'a tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de 

yayınını müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur. 6203 
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Bitlis Asliye Ceza Hakimliğinden: 

ESAS NO : 2005/121 

KARAR NO : 2005/167 

DAVACI : K.H. 

MÜŞTEKİ : YILDIZ ALP, Mehmet ve Muteber kızı, 10/03/1974 MUTKİ 

doğumlu, BİTLİS, MUTKİ, Yenibağ Mah. nüfusunda kayıtlı. Afet 

Evleri Küme Evleri Yeni Mah. No: 10 İç Kapı No: 3 Mutki/ BİTLİS 

adresinde oturur. İş adresi:. TC Kimlik No: 19567578402 

SANIK : THOMAS KLOSE, Günther ve Silvia oğlu, 1968 doğumlu, nüfusunda 

kayıtlı. ZEPPELİNSTR 5-71711 MURR-ALMANYA adresinde oturur. 

SUÇ : Dolandırıcılık 

SUÇ TARİHİ : 03/07/2004 

SUÇ YERİ : BİTLİS/MERKEZ 

KARAR TARİHİ : 04/01/2012 

Yukarıda kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Dolandırıcılık 

suçundan mahkememizce suç tarihinin 03/07/2004 olduğu ve suç tarihi gözönüne alındığında 765 

Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 maddeleri uyarınca olağan ve olağanüstü zaman aşımı sürelerinin 

suç tarihinden bu yana dolmuş olması nedeni ile sanık Thomas Klose hakkında açılan kamu 

davasının zaman asımı nedeniyle CMK 223/8 maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE karar 

verilmiş olup, sanık Thomas Klose bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 

maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kanun 

yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 6265/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Gönen Belediye Başkanlığından: 

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI 

MADDE 1)  

Mülkiyeti Belediyemize ait Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Akçaali Mahallesi, 3 pafta, 348 

ada, 1 parselde bulunan 1464,66 m2 alanlı arsaya Bodrum+3 katlı İş ve Kültür Merkezi niteliğinde 

inşaat yapımı, tüm uygulama projelerinin şartnamelere uygun olarak bitirilmesi, işletmeye 

açılması yüklenici tarafından gerçekleştirilmesi suretiyle projede belirtilen Bodrum+Zemin katın 

20 (Yirmi) yıl süreyle yükleniciye kiraya verilmesi ve kira süresi sonunda tesislerin idareye 

şartsız, borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 

maddesine göre kapalı teklif arttırma usulü ile ihale edilecektir. 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ  

MADDE 2) 

İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Gönen Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 1.000,00-TL (Bintürklirası) karşılığında Belediyemiz 

Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İHALE YERİ VE TARİHİ 

MADDE 3) 

İşin ihalesi 05.09.2013 tarih Perşembe günü saat 14.00’te Malkoç Mahallesi Atatürk 

Caddesi No: 2 Gönen/Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ 

MADDE 4) 

İhaleye konu işin tahmini yapım maliyet bedeli 2.611.615,20-TL (İkimilyonaltıyüzonbir- 

binaltıyüzonbeşlirayirmikuruş)’dir. Yapım bedeli, bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden 

herhangi bir hak iddia etmeyecektir. 

İş ve Kültür Merkezinin kiraya verilecek olan Bodrum+Zemin kat kira bedeli bir aylık 

5.000,00-TL (Beşbintürklirası) olup yirmi yıllık toplam 1.200.000,00-TL (Birmilyonikiyüzbin 

türklirası)’dir. 
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TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR  

MADDE 5) 

5-1) Geçici Teminat: İşin tahmin edilen yapım maliyet bedeli 2.611.615,20-TL 

(İkimilyonaltıyüzonbirbinaltıyüzonbeşlirayirmikuruş) yirmi yıllık kira bedeli 1.200.000,00-TL 

(Birmilyonikiyüzbintürklirası)’nın toplamı 3.811.615,20-TL (Üçmilyonsekizyüzonbirbinaltı -

yüzonbeşlirayirmikuruş)’nin %3’ü olan 114.348,46-TL (Yüzondörtbinüçyüzkırksekizlira 

kırkaltıkuruş)’dır.  

5-2) Kesin Teminat: İşin tahmini yapım maliyet bedeli 2.611.615,20-TL 

(İkimilyonaltıyüzonbirbinaltıyüzonbeşlirayirmikuruş) ile ihale sonucu oluşacak yirmi yıllık kira 

bedelinin % 6’sı oranında alınacaktır.   

5-3) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Tedavüldeki Türk Parası, 

b) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların 

verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka 

teminat mektupları, 

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları, 

5-4) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, 

yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla 

değiştirilinceye kadar kiralayan İdare tarafından tutulacaktır. 

İHALE TEKLİF ŞARTLARI 

MADDE 6)  

İhale teklif şartları İdari ve diğer şartnamelerde belirtilmiştir. 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER 

MADDE 7) 

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Geçici teminat olarak belirtilen bedelin ve ihale dosya bedelinin yatırıldığına dair 

belge/makbuz, 

b) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve Tebligat adresi, 

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde, Ortak Girişim beyannamesi, 

d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkânlarını gösterir bilgi ve belgeler, 

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, (2013 yılı için tasdikli) 

e-1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

e-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

e-3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (e-1) ve (e-2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

f) İmza sirküleri verilmesi, 

f-1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

f-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

f-3) Ortak girişim olması halinde, ortam girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (f-1) ve (f-2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

g) İhaleye katılma belgesi alınması, 

İhaleye katılma belgesi alabilmesi için, örneğe uygun dilekçe ile ilanda belirtilen gün ve 

saate kadar, müracaatta bulunulması ve dilekçesi ile birlikte örneklerine uygun olarak ve ihale 

şartnamesinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda; 
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g-1) Mali durum bildirisi ve belgelerini vermesi, 

g-2) 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması, 

g-3) İstekli şirket ise, şirketin son durumunu (şirket ortaklarını, bunların hisse durumunu 

ve görevlerini içeren) gösteren belge,  

h) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir), 

i) Belediye Başkanlığına borcu bulunmadığına dair belge 

j) Vergi Dairesinden, vergi borcu olmadığına dair belge, 

k) İhale tarihi itibariyle S.G.K. prim borcu bulunmadığına dair belge, 

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

MADDE 8)  

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli 

olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere 

katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal 

edilerek geçici teminatı irada kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme 

feshedilerek kesin teminatı irada kaydedilir. 

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI 

MADDE 9) 

9-1) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa 

konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak 

göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.  

 9-2) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 7. maddede 

istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. 

TEKLİFLERİN VERİLMESİ 

MADDE 10)  

10-1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 05.09.2013 Perşembe günü saat 12.00’ye 

kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen/ 

Balıkesir adresinde bulunan Gönen Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir. 

Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz.  

10-2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.  

10-3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 

edilmez. 

10-4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

MADDE 11) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş 

olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna 

uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içeresinde 

alınmış olmalıdır. 

MADDE 12) İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, projeye uygun inşaatın 

yaptırılması ve bodrum+zemin katın yükleniciye maksimum 20 yıl süre ile kiraya verilmesi işinde 

ihale şartnamelerinde belirtilen hükümler uygulanacaktır. 

MADDE 13) Belediye Encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesi 

gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 6210/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2013-2014 Kampanyası Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı işidir. 

İhale kayıt numarası : 2013/96651 

1 - İdarenin 

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2013-2014 Kampanyasında üretilecek 

yaklaşık 81.000 ton şekerin ambalajlama ünitesinde  

50 Kg’lık polipropilen torbalara konup, torba ağzı 

dikilerek şeker ambarına verilmesi işidir. Söz konusu 

iş asgari 36 kişi ile tahmini 110 gün sürecektir 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 110 takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati :14/08/2013 Çarşamba günü saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 14/08/2013 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6285/1-1 
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GÜNLÜK PANCAR İHTİYACININ, SİLOLARDAN YÜZDÜRME SUYU İLE KESİNTİSİZ 

VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2013-2014 Kampanyasında, günlük pancar ihtiyacının, silolardan yüzdürme 

suyu ile kesintisiz ve düzenli bir şekilde sağlanması işidir. 

İhale kayıt numarası : 2013/95688 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2     15220 BURDUR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2013-2014 Kampanyasında, tahmini 

575.000 ton (±%20 toleranslı)pancarın, tahmini 5.200 

ton/gün silolardan yüzdürme suyu ile kesintisiz ve 

düzenli bir şekilde yüzdürülmesi işidir. Her vardiyada 

en az 6 kişi olmak üzere toplam 18 kişi tahmini 110 

gün çalıştırılacaktır 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 110 takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 02.08.2013 Cuma günü saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 02/08/2013 Cuma günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6286/1-1 
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SABİT VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNALARININ BAKIM, ONARIM VE 

İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

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

2013/2014 Kampanya Dönemi Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Bakım, 

Onarım ve İşletilmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/96355 

1. İdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : 364 2350470 (6 Hat) - 364 2350477 

2. İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yerköy Bölgesi Sekili Kantarındaki ± % 20 toleranslı 

30.000 ton pancarın dizel tahrikli seyyar pancar boşaltma 

makinesi ile boşaltılması, Yerköy Bölgesi Yerköy 

Kantarındaki ± % 20 toleranslı 40.000 ton pancarın 

elektrik tahrikli seyyar pancar boşaltma makinesi ile 

boşaltılması, Fabrikada bulunan Sabit pancar boşaltma 

makinesi ile ± %20 toleranslı 300.000 ton pancarın 

boşaltılması ve Fabrikada bulunan 5 adet Elektrikli seyyar 

pancar boşaltma makinesi ile ± %20 toleranslı 394.000 ton 

olmak üzere Toplam 764.000 ton pancarın boşaltılması ve 

bu makinelerle ilgili bakım, onarım revizyon işlerinin 

yapılması hizmet işi. 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikasında ve bağlı Yerköy Ziraat Bölge 

Şefliğinde bulunan Sekili ve Yerköy kantarları. 

c) İşin süresi : Çorum Şeker Fabrikası 2013/2014 Pancar İşleme 

Kampanya Dönemidir. 

3. İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Ankara Yolu 9. 

Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 02.08.2013 Cuma günü saat 14.00 

4. İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

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

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

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6301/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

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

Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre Açık İhale 

Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme 

ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/93463 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Yozgat Şeker Fabrikası Sivas Karayolu 5. Km. Sorgun/ 

YOZGAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0 354 441 10 10 - 0 354 441 10 18 

c) Elektronik posta adresi : yozgatseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya döneminde, 

Fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri kantarlarından 

Fabrikamız merkez kantarına ve Çorum Şeker Fabrikasına 

taşınacak pancarların karayolu ile nakliyesi hizmeti.  

  Fabrikamıza taşınacak pancar miktarı 107.000 ton, Çorum 

Şeker Fabrikasına taşınacak pancar miktarı ise 25.000 ton 

olmak üzere taşınacak pancar miktarı toplam 132.000 

ton’dur. 

b) Yapılacağı yer : Ziraat Bölge Şefliklerimize bağlı kantarlar ile Fabrikamız 

Merkez kantarı ve Çorum Şeker Fabrikası güzergahlarında  

c) İşin süresi : Sözleşme yapıldığı tarihten sonra idarece belirlenecek 

tarihte (2013/2014 Kampanya Dönemi Başlangıcından 3 

gün önce) işe başlanacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 13.08.2013 Salı günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

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

belgesi  

a) 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, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

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

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

bilgilerin tamamının bir ticaret sicili gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen, standart forma uygun teklif mektubu  

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen, geçici teminat 

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

4.1.6 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.7 - Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname. 

4.1.8 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi 

4.1.9 - İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, İş Ortaklığının her bir ortağı 

tarafından idari şartnamenin 7.1.nci maddesinin (a) (b) ve(ğ) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek 

üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması 

halinde, bu ortak idari şartnamenin (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

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

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

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

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.1.11 - Karayolu taşıma yönetmeliğinde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2,L1-L2,R1-R2- ve K1’dir) 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri  

(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, 

verilmesi zorunludur. 

(2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine 

ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de 

birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.  

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; 

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. 

(4) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, 

diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az 

olamaz. 

(5) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 

veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin, sunulması zorunludur. 
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(6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

4.2.2. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

(İdari Şartname Madde 5.1.e) 

5 - İhale sadece, ihale dokümanı şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli 

isteklilere açıktır. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli isteklilerin teklifleri 

değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

6 - Bu ihalede benzer iş olarak; Karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel 

kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir. 

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

ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Kantar bazında teklif 

edilen en düşük fiyat en avantajlı fiyat kabul edilecektir. 

8 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (KDV Dahil) 

100,00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 13.08.2013 Salı günü, saat 14.00’e kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale tarih ve 

saatinden sonra Haberleşme Servisine intikal eden teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz. 

9 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya Kanuni 

Temsilcilerinin ihale günü 13.08.2013 Salı günü, saat 14:00 de fabrikamızda hazır bulunmaları 

gerekmektedir. 

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

11 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye 

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6212/1-1 
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YAP İŞLET-DEVRET MODELİ İLE ODUNPAZARI BÜYÜKDERE SOSYAL, KÜLTÜREL 

HİZMET TESİSİ VE TİCARET MERKEZİ BİNASI YAPTIRILACAKTIR 

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığından: 

MADDE - 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI: 

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığı'nın mülkiyetinde bulunan; tapunun Büyükdere 

Mah. 5379 Ada 8 Parsel adresinde bulunan, 3.555,35 m2 yüzölçümlü arsanın üzerinde müteşebbis 

tarafından inşa edilecek Odunpazarı Büyükdere Sosyal Kültürel Hizmet Tesisi ve Ticaret merkezi 

inşaatını, ihale şartnamesi ve projelerine göre ayni hak tesisi kurularak, 25 (Yirmi beş) yıl süre ile 

müteşebbis tarafından işletilmesi ve bu sürenin sonunda Odunpazarı Belediyesine devredilmesi 

işleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. (a) Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yıllık 

tespit edilen muhammen bedel (yıllık kira bedeli) 51.000,00 TL (Elli Bir Bin Türk Lirası) 

üzerinden, artırma yapmak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

İNŞAAT TAHMİNİ YAPIM BEDELİ: 4.621.500,00 TL (Dört Milyon, Altı Yüz Yirmi 

Bir Bin Beş Yüz Türk Lirası) 

İhale Şartnamesi ile ilgili irtibat adresi: 

Belediye Hizmet Binası, Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu 2. Kat Oda No: 16 

Eskişehir İli Odunpazarı Belediyesi Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No: 4 ESKİŞEHİR 

Telefon No: 0222-217 30 30 (1231) Faks No: 0222-237 05 68 

Bahse konu iş ile ilgili ihale dokümanları, Eskişehir İli Odunpazarı Belediyesi Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü 2. Kat İhale Biriminde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, işbu 

şartnamede belirtildiği gibi "Dış zarf belgeleri arasında İdare'ye ibrazı şarttır. 

İhale dokümanının satış bedeli 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası)’dır. 

İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, 

ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını 

kontrol eder. İDARE bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin 

tamamını teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır. 

İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan 

koşul ve kuralları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, İstekli sıfatıyla kabul etmiş 

sayılır. 

MADDE - 2 MUHAMMEN BEDEL: 

Bu iş için tahmin edilen yıllık kira bedeli 51.000,00 TL(Elli Bir Bin Türk Lirası) 25 yıllık 

kullanım bedeli karşılığı muhammen bedel 1.275.000,00 TL(Bir Milyon İki Yüz Yetmiş Beş Bin 

Türk Lirası)’dir. 

MADDE 3 - İHALENİN NEREDE. HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: 

3.1 - İhale 01.08.2013 günü saat 10:30’da Eskişehir İli Odunpazarı Belediyesi Belediye 

Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3.2 - İstekliler İhale dosyalarını 01.08.2013 günü Saat 10:30 kadar Odunpazarı Belediyesi 

Yazı İşleri Evrak Kayıt Memurluğuna Kayıt ettirerek, İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri 

gerekmektedir. Bu saatten sonraki başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

3.3 - Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz 

3.4 - Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınacaktır 

MADDE 4 - İHALENİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI: 

İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer 

ve saatte yapılır. 

Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler açılmaya 

başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur. 
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MADDE 5 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: 

İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde 

vereceklerdir. 

İDARE, istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve 

belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahip olacaktır. 

İDARE, teklif değerlendirme çalışmaları sırasında da, isteklilerden beyan ettikleri 

bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilememesi hali "yanıltıcı 

beyan" kapsamında değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir.  

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

İsteklilerin: 

5.1 - Kanuni ikametgâhı olması, 

5.2 - Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, (Beyanda telefon, faks varsa e-mail 

bilgileri de yazılacaktır) 

5.3 - 2013 Yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, (ihale ilan tarihinden 

sonra alınmış) 

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir). 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

d) Tüzel kişilik veya Ortak Girişimi oluşturan her bir ortak kendi sektöründe en az ihale 

tarihinden önceki son 2 (iki) yıl kesintisiz faaliyette bulunmuş olmalıdır. 

5.4 - İmza sirkülerini vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

5.5 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 

(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu Türk 

Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) 

5.6 - Şartnamenin 7.3. maddesinde belirtilen şekilde geçici teminatları vermesi,(a ve b 

maddelerinden belirtilen geçici teminat bedelleri) 

a - İnşaat Tahmini yapım bedelinin % 3'ü = 138.645,00 TL (Yüz Otuz Sekiz Bin Altı Yüz 

Kırk Beş TL) 

b - Yirmi Beş (25) Yıllık Kira Bedelinin % 3'ü = 38.250,00 TL (Otuz Sekiz Bin İki Yüz 

Elli TL) 

5.7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak 

noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, 

5.8 - Şartnamenin 8.maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi. 

5.9 - a - İsteklilerin İhale tarihi itibarı ile Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat 

hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair taahhütname 

vermesi, 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 21 Temmuz 2013 – Sayı : 28714 

 

b - İsteklilerin İhale tarihi itibarı ile Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri 

uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair Taahhütname vermesi gereklidir. 

Sözleşme öncesi ilgili vergi dairesinden ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınmış 

belgelerin aslının ibraz edilmesi gereklidir 

5.10 - İstekliler; bahse konu yatırımı; uygulama projelerinin hazırlanması ve inşaat ruhsatının 

alınmasından itibaren 20 (Yirmi) ay içerisinde - bitireceğine dair taahhütname verecektir. 

5.11 - İhaleye katılacak olan isteklinin en az 500.000,00 TL (Beş Yüz Bin TL), tutarında 

kullanılmamış nakit kredi ile en az 500.000,00 TL (Beş Yüz Bin TL.) tutarında kullanılmamış 

gayri nakit (teminat) kredisi bulunduğuna dair banka referans mektubu ibraz etmesi zorunludur. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan ortakların banka referans 

mektupları ortaklıktaki hisseleri oranında değerlendirilecektir. 

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

5.12 - Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler: 

Teknik Personel: 

İstekli tarafından yapım işinde aşağıda unvanları ve adetleri belirtilen teknik personellerin 

özgeçmişleri, mesleki durumlarını gösterir (diploma sureti vb) belgelerin eklenmesi ve noterden 

tasdikli teknik personel taahhütnamesinin verilmesi gerekir. 

Şantiye Şefi İnşaat Müh. 1 Adet En az 5 yıl deneyimli 

Teknik Uygulama Personeli Mimar 1 Adet En az 5 yıl deneyimli 

Elektrik Sorumlusu Elektrik Mühendisi 1 Adet En az 5 yıl deneyimli 

Tesisat Sorumlusu Makine Mühendisi, 1 Adet En az 5 yıl deneyimli 

5.13 - İhale üzerinde kalan istekliler, ihale şartnamesi ekinde yer alan vaziyet planı ve 

avan projeye uygun hali hazır durumlarını dikkate alarak bu şartnamede istenilen hususlara uygun 

olarak uygulama projelerini hazırlamak zorunda olup hazırlayacaklarına dair taahhütname 

vereceklerdir. 

5.14 - Benzer İş Deneyimi: 

11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu 

İhale Kurumuna ait "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen B III. Grup İşler 

Benzer İş Olarak Kabul edilecektir. 

İş deneyimi olarak ta; Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya 

özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya 

benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için İnşaat tahmini yapım bedelinin %50’si 

oranında iş deneyim belgesi sunmaları zorunludur 

5.15 - Odunpazarı Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünden alınmış yer görme belgesi, 

5.16 - Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon 

Başkanlığı'nın adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık 

adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar, Komisyon 

Başkanlığı'na ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

Komisyon Başkanlığı'na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında 

Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

İhale Karar pulu ve sözleşme Damga Vergisi Yükleniciden Sözleşme öncesi tahsil 

edilecektir. 

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 6194/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü 

kapsamında şirket unvan ve amaç maddesini değiştirdikleri tespit edilen; 

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1406 dosya nolu Dekor Yapı Denetim Ltd. Şti. 

Düzce ilinde faaliyet gösteren 623 dosya nolu Rotam Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

23.10.2010 tarih ve 27738 sayılı Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 9. Maddesine göre 

yapılan Yapı Denetimi İzin Belgesi Müracaatlarının değerlendirilmesine dair tebliğin 7’nci 

Maddesinde belirtilen hükme aykırı hareket etmiş oldukları ve 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanunun 1’inci maddesinin (ı) fıkrasında yine aynı Kanunun 2’nci maddesinin ikinci 

paragrafında da “Yapı denetim kuruluşlarının nama yazılı ödenmiş sermayelerinin tamamının, 

mimar veya mühendislere ait olması zorunludur.” hükmüne aykırı davrandığı tespit edilen, 

Karabük ilinde faaliyet gösteren 1151 dosya nolu Safranbolu Teknik Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’nin 11.07.2013 tarih ve 5838 sayılı Makam Olur’una istinaden, Yapı Denetim İzin Belgeleri 

iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6318/1-1 

—— • —— 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. 

Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi 

ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adedi Açıklamalar 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Yrd. Doç. 1 

Neonatoloji yandal uzmanı 

olmak. 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Radyoloji Yrd. Doç. 1 

Fetal obstetrik doppler 

konusunda çalışması olmak. 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Yeni Türk 

Edebiyatı 
Doçent 1 

 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Yeni Türk 

Edebiyatı 
Yrd. Doç. 1 

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 

konusunda çalışmaları olmak. 

Ziraat 

Fakültesi 

Bitki Koruma Entomoloji Doçent 1  

Toprak Bilimi ve 

Bitki Besleme 
Bitki Besleme Doçent 1 

 

 6300/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yıldız Grup Enerji Petrol ve Doğalgaz Madencilik İnş. Taah. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin sahip 

bulunduğu ve arama ruhsatnamesi asli defterinin 3233 ve 3234 üncü sahifelerinde tescil olunan ve 

aşağıda hak sıra numaraları ruhsat numaraları ve yüzölçümleri belirtilen ve evvelce 1/250.000 

ölçekli haritalarda hudutları tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahaları Petrol Tüzüğü’nün 36/G 

maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritalara intikal ettirilerek 

15/07/2013 tarihinde tadil edilmiştir. 

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası mucibince ilan 

olunur. 

1/250.000 ölçekli haritalardan 1/25.000 ölçekli haritalara intikal ettirilen petrol arama 

ruhsatlarının: 

 

Hak sıra no.su Ruhsat No.su İntikalden sonraki yüzölçümü (H) 

AR/YDZ/5089 3233 49.730 

AR/YDZ/5090 3234 49.843 

 6274/1-1 

————— 

Yıldız Grup Enerji Petrol ve Doğalgaz Madencilik İnş. Taah. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin sahip 

bulunduğu ve arama ruhsatnamesi asli defterinin 3232 inci sahifesinde tescil olunan ve aşağıda 

hak sıra numarası ruhsat numarası ve yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada 

hudutları tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahası Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince 

Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 12.07.2013 tarihinde 

tadil edilmiştir. 

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası mucibince ilan 

olunur. 

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama 

ruhsatının: 

 

Hak sıra no.su Ruhsat No.su İntikalden sonraki yüzölçümü (H) 

AR/YDZ/5088 3232 49.645 

 6275/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 10.07.2013      Karar No: 6691 

ŞİRKETİN: 

- TİCARİ UNVANI : Valeura Energy (Netherlands) B.V. 

- MERKEZİ : Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076 AZ Amsterdam The 

Netherlands 

- TÜRKİYE ADRESİ : Turan Güneş Bulvarı 708. Sok. No: 14/4      06550, Yıldız, 

Çankaya- Ankara 

- MÜRACAAT TARİHİ : 31.10.2012 

RUHSATIN: 

- MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

- KAPSADIĞI İL : Edirne 
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- YÜZÖLÇÜMÜ : 8.364 hektar 

- HAK SIRA NUMARASI : AR/VEN/5147 

ARAMA SAHASININ HUDUDU: 

(Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/250.000 ölçekli Edirne haritasındaki 269 

metre rakımlı Karahöyük Tepe nirengisinden N-327° 20’ 00’’ doğrultuda ve 4990 metre 

uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 6180 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 13.526 

metre batıda (c)’ya doğru çizgi. (c) köşesi 1/250.000 ölçekli Edirne haritasındaki 107 metre 

rakımlı Öküzce Eğerek Tepe nirengisinden N-137° 30’ 00’’ doğrultuda ve 3600 metre 

uzaklıktadır. (c)’den 6180 metre kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 13.514 metre doğuda 

başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi. 

KARAR: 

Valeura Energy (Netherlands) B.V.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 

6326 sayılı Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu 

tespit edilmiştir. 

6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 50 nci maddesi doğrultusunda ruhsat sahasında 1 nci yıl 

içerisinde, 1 adet arama kuyusu açılması, aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması 

koşuluyla, adı geçen şirkete, mezkur sahaya şamil olmak üzere, 11.06.2013 tarihinde 

yayımlanarak yürürlüğe giren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 3 ncü maddesine 

istinaden, mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 4, 51, 55 nci maddeleri gereğince dört yıl süre ile 

petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince Valeura Energy (Netherlands) B.V. Şti’ne bu kararın 

yayımı tarihinde bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir. 6277/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 10.07.2013      Karar No: 6693 

ŞİRKETİN: 

- TİCARİ UNVANI : DMLP Ltd. 

- MERKEZİ : P.O Box 2070 AMS 4, Avenue de l'Avant Poste 1002 

Lausanne Switzerland 

- TÜRKİYEDEKİ ADRESİ : Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat:5-6   34330 Etiler- 

Beşiktaş, İSTANBUL 

- MÜRACAAT TARİHİ : 23.10.2012 

RUHSATIN: 

- MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

- KAPSADIĞI İL : Edirne 

- YÜZÖLÇÜMÜ : 8364 Hektar 

- HAK SIRA NUMARASI : AR/DMP/5146 

KARAR: 

DMLP Ltd. Şti.’nin DMP/I/A işaretli, AR/DMP/5146 hak sıra numaralı ve 8364 hektarlık 

saha için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 11.06.2013 tarihinde 

yayımlanarak yürürlüğe giren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 3 ncü maddesine 

istinaden, mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 4, 51 ve 52 nci maddeleri gereğince talebin 

reddine karar verilmiştir. 6278/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:15.07.2013      Karar No:6696 

HAK SAHİBİ ŞİRKETİN : 

- TİCARİ UNVANI : Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj 

Müteahhitlik ve Tic. A.Ş. 

- MERKEZİ : Adıyaman-Kahta K.yolu 17. Km. Uludam Köyü 

Zeynel Sahası Ara. Üre. Tesisleri Bitişiği, 

ADIYAMAN 

- TEBLİGAT ADRESİ 

HAK TESİS EDİLECEK ŞİRKETİN : Söğütözü Cad.No.23 Söğütözü 06520 ANKARA 

- TİCARİ UNVANI : Madison (Turkey) LLC. 

- MERKEZ ADRESİ : 3500 South Dupont Highway, City of Dover, 

State of Delaware, 19901, USA 

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ : İran Caddesi, Karum İş Merkezi, No:21/394, 

06680 Kavaklıdere, Çankaya-ANKARA 

MÜRACAAT TARİHLERİ : 29.03.2013, 17.04.2013 

TESİS VE TESCİL EDİLECEK 

PETROL HAKKININ MAHİYETİ : Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj 

Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin sahip bulunduğu 

İR/GYP/658 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatı 

üzerinde aşağıda (a) ve (b) maddelerinde 

belirtilen hususların Madison Turkey LLC. 

lehine bir hak Güney Yıldızı Şti. aleyhine bir 

takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili. 

KARAR: 

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş. ve Madison Turkey LLC. 

Şti., Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müt. Ve Tic. A.Ş.’nin sahip bulunduğu İR/GYP/658 hak 

sıra no.lu petrol işletme ruhsatı üzerinde; 

a) Madison Turkey LLC. Şirketine ait İR/GYP/658 hak sıra no.lu işletme ruhsat sahasının 

Petrol sicilinde kayıtlı tarif ve tasviri belirtilen saha için iş bu ruhsatın mevcudiyeti müddetince 

üretilecek petrolden %4 kar hissesi (ORRI) ettirileceği, 

b) Madison Turkey LLC. Şirketi lehine tesis edilen hakkın mahiyeti, hesaplanış şekli ve 

diğer ilgili tüm detayların taraflar arasındaki 12.08.2011 tarihli sözleşme ile düzenlendiği, 

hususlarının tarafların aralarında imzaladıkları 12.08.2011 tarihli "İmtiyaz Sözleşmesi" 

çerçevesinde 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 34/2 (c,d), 35, 36 ve Petrol Tüzüğü’nün 31, 32/C 

maddelerine istinaden Madison Turkey LLC. Şti. lehine bir hak, Güney Yıldızı Petrol Üretim 

Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş. aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili için 

Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı’nın 14.06.2013 tarihli Olur’ları alındıktan sonra; 

Güney Yıldızı Şti.’nin sahip bulunduğu İR/GYP/658 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatı 

üzerinde yukarıda (a) ve (b) maddelerinde belirtilen hususların taraflar arasında imzalanan 

12.08.2011 tarihli "İmtiyaz Sözleşmesi" nin kendi aralarında geçerli olması ve Devlet’e hiçbir 

mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, Madison Turkey LLC. Şti. lehine bir hak, Güney Yıldızı 

Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş. aleyhine bir takyit olarak tesisine ve Petrol 

Siciline tescil edilmesine 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun Geçici 3. maddesine istinaden mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 34, 35 ve 36’ncı 

maddeleri gereğince karar verilmiştir. 6279/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ  

KALDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/123932 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DEVREK İLÇE MİLLİ 

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe ZONGULDAK / DEVREK 

Adresi 

İSMET PAŞA 

MAH.CUMHURİYET ALANI 

HÜKÜMET KONAĞI KAT:2 

NO:103 DEVREK / 

ZONGULDAK 

Tel-Faks 0(372) 556 10 23 - 0(372) 556 72 76 

Posta 

Kodu 
67800 E-Mail devrek.meb.gov.tr 

. 4- HAKKINDAKİ İHALELERE KATILMAKTAN 

YASAKLAMA KARARI KALDIRILAN GERÇEK 

VEYA TÜZEL KİŞİ 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

TOYGUN TURİZM GIDA 

TEM. NAK. İNŞ. SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ. 

ERTAN GEBEŞ 

Adresi 

CUMHURİYET ALANI 

BAŞOĞLU İŞ HANI KAT: 1 

NO:3 DEVREK / 

ZONGULDAK 

İSMET PAŞA MAH.AK SOK. NO:3/8 

DEVREK / ZONGULDAK 

T.C. Kimlik No.  435 560 08 786 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
859 055 18 75  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

DEVREK TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
2350   

6. Yasaklama Kararının 

Yayımlandığı Resmi Gazete’nin 

Tarih ve Sayısı 

7. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına İlişkin Dayanak 

ve Kapsamı 

8. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına İlişkin 

bakanlık Onay Tarihi 

27.03.2013 Tarih ve 28600-0 Sayılı 

Resmi Gazete  

Devrek Cumhuriyet 

Başsavcılığının Kovuşturmaya 

yer olmadığına dair 11.03.2013 

tarih ve 2013/195 sayılı kararı 

16.07.2013 tarih ve 

13942091/140/1770234 sayılı 

Makam Onayı 

 6328/1-1 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2013/5104 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Hastane İşletme ve Devir Protokolünün Onaylanması

Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

— Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Türk-Alman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/106 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/109 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/110 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/111 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/112 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/113 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/114 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/115 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/116 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

— Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/7/2013

Tarihli ve 75935942-050.01.04-(04/2) Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri




