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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6357
Tekirdağ İlinde yürütülmekte olan Ergene Havzasındaki Organize Sanayi Bölgeleri

Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılacak Atıksuların Marmara Denizine Derin Deniz
Deşarjı Projesi kapsamında kollektör hattı güzergâhı üzerinde bulunan ve ekli listede bulun-
dukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Ergene Havzasındaki Organize
Sanayi Bölgeleri adına Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından
acele kamulaştırılması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 30/4/2014 tarihli ve 1686
sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 5/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                               B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                   F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                       F. IŞIK                                         İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                              N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.   Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı                                Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                    H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı      Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                  A. İSLAM                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı V.                     Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                             A. Ç. KILIÇ
                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

18 Mayıs 2014
PAZAR
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            16 Mayıs 2014

       69471265-305-3819

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Mayıs 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,

Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz

ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

                                        —————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 16 Mayıs 2014

     68244839-140.03-116-264

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 16/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3819 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Mayıs 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,

Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            16 Mayıs 2014

       69471265-305-3793

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2014 Zirvesi’ne katılmak üzere; 19 Mayıs 2014

tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı Lütfi ELVAN’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla

arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

                                        —————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 16 Mayıs 2014

     68244839-140.03-115-263

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 16/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3793 sayılı yazınız.

           Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2014 Zirvesi’ne katılmak üzere, 19 Mayıs 2014

tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı Lütfi ELVAN’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2014/6124

Ekli “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği”nin yürürlüğe konul-

ması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/8/2013 tarihli ve 11784 sayılı yazısı üzerine,

4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun

9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/3/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                        T. YILDIZ

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı V.

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6259
Ekli “Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 7/4/2014 tarihli ve 920
sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 18/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı V.

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde yaz

döneminde uygulanacak olan eğitim-öğretim programlarının usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp, Diş Hekimliği ve

Veteriner Fakülteleri dışındaki lisans, lisansüstü ve önlisans programlara ilişkin Yaz dönemin-
deki eğitim-öğretimle ilgili uygulama usul ve esaslarını kapsar.

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

nununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
b) Birim Kurulu: Üniversite birim kurullarını,
c) Birim Yöneticisi: Birimlerden fakültelerde dekanı, yüksekokullarda, meslek yüksek-

okullarında veya enstitülerde müdürü,
ç) Birim Yönetim Kurulu: Birimlerin yönetim kurullarını,
d) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite (OMÜ): Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
g) Üniversite Yönetim Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ğ) Yarıyıl sonu sınavı: Yaz Okulu ders dönemi sonrası yapılan son sınavı,
h) Yaz dönemi: Ondokuz Mayıs Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü program-

larının bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında uygu-
lanan eğitim-öğretim programını

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Dönemi Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Yaz öğretiminin amacı
MADDE 5 – (1) OMÜ bünyesinde açılacak yaz dönemi eğitim-öğretiminin temel

amaçları şunlardır:
a) Öğrencilerin Üniversitenin sağladığı eğitim imkânlarından yaz aylarında da yarar-

lanmalarını sağlamak suretiyle Üniversitede eğitimin verimliliğini artırmak,
b) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edeme-

dikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri yaz döneminde alma-
larına imkân sağlamak,

c) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân sağlamak, yan
dal ve çift ana dal programlarına kayıtlı öğrencilerin bu programları yürütmelerinde kolaylık
sağlamak,
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ç) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler ile kamu ve özel sektör personelinin
Üniversitemiz eğitim imkânlarından yararlanmalarını sağlamak,

d) Bahar yarıyılı sonunda Yabancı Dil Hazırlık sınıfını başarıyla bitiren öğrencilere,
kendi öğretim programlarındaki yaz döneminde açılan 1 inci sınıf derslerini almak suretiyle
öğretim programlarına başlayabilmelerini sağlamak.

Yönetim
MADDE 6 – (1) Yaz dönemi eğitim-öğretim; eğitim-öğretimden sorumlu rektör yar-

dımcısı başkanlığında Senato tarafından seçilen dört öğretim üyesi ve Üniversitenin Öğrenci
İşleri Daire Başkanının katılımıyla oluşan Yaz Dönemi Koordinasyon Kurulu tarafından, ilgili
mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Akademik takvim
MADDE 7 – (1) Yaz döneminde ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve

bitişi, sınavlar ve ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre
yürütülür.

Süre
MADDE 8 – (1) Yaz dönemi eğitiminin süresi ara sınavlar da dâhil olmak üzere yedi

haftadır. Bu süreyi izleyen hafta içinde dönem sonu sınavı yapılır.
(2) Yaz dönemindeki bir ders güz veya bahar yarıyılında veya tüm yılda yapılan aynı

kod ve isimli dersin toplam ulusal ve AKTS kredisine sahiptir.
(3) Yaz döneminde açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam

(kuramsal ve uygulamalı) ders saatleri kadar ders yapılır. Yaz dönemi eğitiminde geçen süre
eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Ücretler ve ek ders
MADDE 9 – (1) Yaz okulunda öğrencinin ödeyeceği ücret ve ders veren öğretim ele-

manlarına ödenecek ek ders ücreti 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre
belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Derslerin Açılması, Ders Sorumlularının Belirlenmesi, Ders Alma Esasları,

Devam ve Başarı Durumu
Derslerin açılması
MADDE 10 – (1) Yaz döneminde açılacak dersler her yıl; fakülteler ile yüksekokullarda

ilgili bölüm kurulunun, meslek yüksekokullarında bölüm başkanlıklarının, enstitülerde ise ilgili
anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, birim yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı
ile en geç bahar yarıyılına ait yarıyıl sonu sınav döneminden onbeş gün öncesine kadar belir-
lenir.

(2) Yaz döneminde bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; önlisans ve
lisans programlarında onbeş, lisansüstü programlarında iki kişinin altında olmamak üzere, her
yıl Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir. İstisnai durumlar, birim yönetim kurulunun
önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Yaz dönemindeki bir ders, kaydolan öğrenci sayısının yetersiz olması halinde açıl-
maz. Öğrenci sayısının kırk kişiden az olması durumunda ders gruplara bölünmez, gruplardaki
öğrenci sayısı yirmi kişiden az olamaz. Üniversite Yönetim Kurulu bu sayıları artırabilir. Eği-
tim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu hallerde öğrenci sa-
yısı, ilgili birimin yönetim kurulunun önerisiyle Üniversite yönetim kurulu tarafından karar
verilir.
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(4) Ondokuz Mayıs Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarında yer
alan zorunlu ve seçmeli derslerin açılmaları gereken yarıyıllarda açılmayarak yaz dönemine
ertelenmesi mümkün değildir. Bu sınırlama lisansüstü eğitimi için uygulanmaz.

(5) Yıllık dersler yaz döneminde açılmaz.
Ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 11 – (1) Senato tarafından yaz döneminde açılması onaylanan dersi verecek

öğretim elemanı, ilgili bölüm kurulunun veya anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve birim
kurulunun onayı ile belirlenir.

(2) Bir öğretim elemanına, yaz döneminde en çok 9 ulusal kredilik dersin sorumluluğu
verilebilir.

Başvuru ve ders alma esasları
MADDE 12 – (1) Öğrenciler, yaz dönemine ön kayıt için ilgili birimin öğrenci işlerine

başvururlar. Yaz dönemi programında yer alacak başvuru, kayıt ve benzeri süreçler akademik
takvime göre yürütülür.

(2) Yaz döneminde bir öğrenci toplam 10 ulusal krediyi aşmamak üzere en çok dört
ders alabilir. Ancak, yaz döneminden ders alarak doğrudan veya tek ders sınav hakkı ile birlikte
mezun olabilecek durumda olan öğrenci toplam 12 ulusal krediyi aşmamak üzere en çok beş
ders alabilir.

(3) Yaz döneminde kayıttan sonra ders ekleme ve silme işlemi uygulanmaz. Ancak,
10 uncu maddedeki hükümlere göre bir dersin açılamaması nedeniyle bu derse kayıt yaptıran
öğrencinin, bu maddenin ikinci fıkrasındaki hükümler geçerli olmak kaydıyla, açık olan bir
başka derse kayıt yaptırmasına imkân verilir. Öğrenci kapanacak olan dersin yerine başka bir
derse kayıt olmak istemezse, bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve dersin ücreti öğrenciye
iade edilir.

(4) Öğrenci, ders eksiğini tamamlamak üzere, başarısız olduğu veya not yükseltmek
amaçlı olarak başarılı olduğu bir dersi tekrarlamak veya yeni ders almak için yaz dönemindeki
derslere kaydolabilir. Yaz döneminde açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz.

(5) Staj yapan öğrencinin yaz döneminden ders alabilmesi için kayıtlı olduğu birimin
birim yönetim kurulu kararı gerekir.

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı OMÜ öğrencisi yaz döneminde sadece OMÜ
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan dersleri alabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfını bi-
tirmiş, dil yeterliğini kanıtlamış ve derslere başlamamış olan OMÜ öğrencisi; bölüm/program
başkanlığı tarafından uygun görülmesi ve birim kurulunun onayı üzerine, bölüm/program baş-
kanlığınca belirlenmiş olan derslerden en fazla iki dersi alabilir. OMÜ İlahiyat Fakültesi hazırlık
sınıfı öğrencisi de bu kapsamda değerlendirilir.

(7) Yaz döneminde, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı olmayan OMÜ öğrencilerinden,
genel akademik not ortalaması (GANO) 3,00 ve üzerinde olanlar üst yarıyıllardan ders alabilir.

(8) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan yaz dönemine ilişkin esaslar Senato
tarafından belirlenir.

(9) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin yaz döneminde kaydolmak istediği ders açıl-
madığı takdirde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bu durumda,
diğer birimden alınacak dersin denkliğinin; içerik, dil, kredi ve ders saati açısından öğrencinin
kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi ve diğer
birimin birim yönetim kurulunun onayı gerekir.
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(10) İlgili dönem sonunda mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler kaydolmak istediği
derslerin OMÜ yaz döneminde açılmaması durumunda, farklı bir üniversitenin yaz dönemin-
den/okulundan ilgili dersleri alabilir. Öğrenci, farklı bir üniversiteden alınacak dersin içerik,
dil, kredi ve ders saatini, Yaz Dönemi akademik takvimini içeren resmi belgeyi önceden kendi
birimine verir. İlgili bölüm, program veya anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak birim yö-
netim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde farklı üniversiteden ders alınabilir.

(11) OMÜ öğrencisi olmayan diğer üniversite öğrencileri, yaz döneminde açılan dersleri
alabilir ve o derslere kayıt yaptırabilirler.

Devam ve başarı durumu
MADDE 13 – (1) Yaz döneminde derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşu-

lunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz döneminde devam etme zorunluluğunu
ortadan kaldırmaz. Devam zorunluluğu ile ilgili olarak 19/8/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliği
ile 21/4/2013 tarihli ve 28625 sayılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmenliği hükümleri uygulanır.

(2) Yaz döneminde açılan dersler için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır;
ara sınava ve dönem sonu sınavına sadece yaz dönemine kayıtlı öğrenciler girer. Başarının de-
ğerlendirilmesinde ve not verme işlemlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen, başka yükseköğretim kurumla-
rının yaz döneminde/okulunda alıp başarmış olduğu dersleri için M harfli başarı notu verilir.
Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır,
fakat genel ağırlıklı not ortalaması ve yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) hesabına katıl-
maz.

(4) Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve YANO/GANO hesabında
bu son not kullanılır.

(5) Yaz döneminde kaydolan ve yaz dönemi sonunda mezuniyeti için, devam şartını
yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan,  önlisans ve lisans öğrencileri, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesindeki şartları sağ-
lamak kaydıyla, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır.

(6) Yaz döneminde aldığı ve başardığı derslerle mezuniyet hakkı kazanan önlisans, li-
sans öğrencisinin mezuniyeti gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Ondokuz Mayıs Üni-

versitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliği ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

rütülen lisansüstü eğitim-öğretim esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesinde tezli yüksek lisans, tezsiz

yüksek lisans, doktora ve bütünleştirilmiş doktora programları ile bunların gerektirdiği eğitim,
bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik programlardan oluşan lisansüstü eğitim
ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Bütünleştirilmiş doktora: Doktora programına lisans derecesi ile başvuru imkânı sağ-

layan üstün başarılı öğrencilere yönelik, yüksek lisans ve doktorayı birleştiren programı,
ç) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavını,
d) EABD: İlgili enstitü anabilim dalını,
e) EABD başkanı: İlgili enstitü anabilim başkanını,
f) EABD kurulu: EABD başkanı, başkan yardımcıları ve enstitü bilim dalı başkanla-

rından; tek bilim veya sanat dalı bulunan bir EABD’nda ise EABD başkanının başkanlığında
o EABD’ndaki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

g) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-
titüde eğitim programları bulunan EABD başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-
ları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğ-
retim üyesinden oluşan kurulu,

h) Enstitü: Selçuk Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim yapan enstitüleri,
ı) Lisansüstü eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve bütünleştiril-

miş doktora eğitimini,
i) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,
j) Öğrenci: Lisansüstü eğitim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
k) Rektörlük: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünü,
l) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun

incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen ve yazılı bir metinden
oluşan çalışmayı,

m) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,
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n) TÖMER: Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
o) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
ö) Uygulama çalışması: Sanat içerikli lisansüstü programlar için, sergi, proje, resital,

konser, temsil ve benzeri çalışmaları,
p) Uygulama sınavı: Sanat içerikli lisansüstü programlar için uygulama çalışması için

yapılan sınavı,
r) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
s) Yurt dışından gelen öğrenci: Yabancı uyruklu veya yurt dışında ikamet eden Türk

uyruklu ve lisans eğitimini yurt dışında tamamlamış öğrenciyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Lisansüstü program açılması
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar enstitünün anabilim dalları esas alınarak açılır

ve yürütülür. Lisansüstü programlar, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yüksek-
öğretim Kurulunun onayı ile açılır. Bir EABD’nda o EABD’ndan değişik ad taşıyan lisansüstü
program da aynı yöntemle açılabilir.

(2) Lisansüstü eğitim yaptırmak üzere, Üniversitedeki bir bölüm veya anabilim dalından
değişik bir ad taşıyan, disiplinlerarası bir EABD da birinci fıkrada belirtilen yöntemle kurula-
bilir. Bu tür bir EABD’nın başkanı ve EABD kurulunda yer alacak üyeler ilgili enstitü müdü-
rünün görüşü alınarak, Rektör tarafından üç yıl süre ile atanır. EABD başkanı, o EABD’nda
görevli öğretim üyelerinden en fazla iki kişiyi kendisine yardımcı olarak atayabilir.

(3) Ulusal ve uluslararası ortak lisansüstü programlar ya da yabancı dilde eğitim yapan
lisansüstü programlar da birinci fıkrada öngörülen yöntemle açılabilir.

(4) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve
verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve
uygulamalara ilişkin esaslar, Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre yürütülür.

(5) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen alanlarda ve ilkeler çerçevesinde, öğ-
retim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim
teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzak-
tan eğitim programları da birinci fıkrada öngörülen yöntemle açılabilir.

(6) Yüksek lisans programı, tezli, tezsiz ve ortaöğretim alan öğretmenliği olmak üzere
üç şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde açılır.

Kontenjanların belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Bir lisansüstü programın kontenjanı, ilgili EABD’nın görüşü doğrul-

tusunda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(2) EABD yurt dışından öğrenci kontenjanı da açabilir.
Duyuru ve başvuru
MADDE 7 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar ve diğer

hususlar Rektörlükçe ilan edilir. Söz konusu ilân, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ve-
rilebilir.

(2) Lisansüstü programlara aday başvuruları ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Adaylar
başvuru için duyuruda belirtilen belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz teslim etmek zorun-
dadırlar.
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Değerlendirme
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara; lisans veya yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı

not ortalaması, ALES veya yerine geçen sınavlar ve yazılı bilim sınavı veya sanat içerikli li-
sansüstü programlar için sanat-kültür sınavı sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.
Yazılı bilim sınavına veya sanat-kültür sınavına girmeyen ya da bu sınavlarda Senatoca belir-
lenecek asgari puanı alamayan öğrenci kayıt hakkı kazanamaz.

(2) ALES yerine geçen uluslararası sınavlardan alınan sonuçlar Yükseköğretim Kuru-
lunun öngördüğü esaslar çerçevesinde dönüşümü yapılarak ALES notu yerine dikkate alınır.

(3) Yurt dışından alınmış diplomaların denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış
olmalıdır.

(4) Yabancı dilde eğitim yapılan bir EABD’na başvuran adaylar, yazılı bilim sınavı
veya sanat-kültür sınavına o eğitim dilinde alınırlar.

Kayıt
MADDE 9 – (1) Lisansüstü eğitim hakkını kazananların listeleri, ilgili enstitü müdür-

lüğü tarafından ilân edilir. Kayıtlar, genel ilânda belirtilen şartlar ve süreler içerisinde yapılır.
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, ilanda yazılı belgeler ile ilân edilen süre içinde
ilgili enstitü müdürlüğüne şahsen başvurur. Mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar,
noter vekaletnamesine sahip vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. Kesin kayıt süresi so-
nunda kontenjanlarda açık kaldığı takdirde, açık kalan kontenjan sayısı kadar olmak üzere,
varsa yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylardan sıra ile yedek kayıt süresi içinde kayıt ya-
pılabilir.

Yurt dışından öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yurt dışından gelen lisansüstü eğitim adaylarının lisans ve yüksek

lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları ile referans mektupları, varsa diğer
kişisel bilgi ve belgeleri, ilgili EABD kurulunca incelenerek, bilimsel düzeyi yeterli görülenler,
başvurdukları lisansüstü programa enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilirler.

(2) Türk Üniversitelerindeki TÖMER’lerden alınmış veya Yükseköğretim Kurulunca
geçerliliği kabul edilen Türkçe bildiklerini gösterir belgesi olmayan yabancı uyruklu adaylardan
Selçuk Üniversitesi TÖMER’de yapılacak Türkçe sınavında Senatoca belirlenen asgari puanı
alanlar Türkçe eğitim yapan lisansüstü eğitim programlarına kayıt hakkı kazanırlar.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde
ders alanlar, derslere devam ve sınavlara girmek dışındaki öğrencilik haklarından yararlana-
mazlar.

(2) Özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine ka-
zanılır ve kendilerine birer “Özel Öğrenci Belgesi” verilir. Özel öğrenciler Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından o yıl için ders veya kredi başına tespit edilecek öğrenim ücretini ödemek
zorundadırlar. Bu öğrencilere, enstitü müdürlüğünce; özel öğrenci statüsünde aldığı dersleri
ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

(3) Özel öğrenciler öğrenci kabul şartlarını yerine getirerek asıl öğrenci olmaları duru-
munda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü dersler, danışmanı ve EABD kurulunun önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrenime başladığı program için geçerli sayılabilir.
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(4) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için
ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez. Özel öğrenciler, derse devam, sınav, başarının değer-
lendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda Üniversite ve ilgili enstitülerde uygulanan yönetmelik,
yönerge ve diğer esaslara uymak zorundadırlar.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir li-

sansüstü programda en az bir yarıyıl ders almış ve o zamana kadar aldığı derslerin tümünden
başarılı olmuş öğrenci; en geç yarıyıl başlangıcından yirmi gün önce gerekli belgelerle başvurmak
ve EABD kurulunun yazılı görüşü alınmak koşuluyla, enstitü yönetim kurulu kararıyla Üni-
versitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir.

(2) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, yatay geçiş yaptıkları tezli yüksek lisans
veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilere ilgili EABD kurulunun kararı
ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(3) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü için bu Yönetmelikte öngörülen lisansüstü öğ-
renci kabulü için aranan koşullara sahip olmak gerekir.

(4) Normal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta bir yarıyıl, doktorada iki yarıyıldan
daha az süresi kalmış olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar.

(5) Enstitü yönetim kurulu kararında, öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden
hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, EABD ku-
rulunun görüşü alınarak ayrıca belirtilir. Öğrenci, EABD kurulunun görüşü doğrultusunda prog-
rama intibak ettirilir. Yatay geçiş yapan öğrenci, geldiği kurumda ders yükümlülüğünü tamam-
lamış olsa dahi yeni dersler verilebilir ve tez konusu değiştirilebilir.

(6) Üniversitede kayıtlı tezli yüksek lisans öğrencilerinin bütünleştirilmiş doktora prog-
ramına yatay geçiş yoluyla kabul edilmeleri için ikinci yarıyıl sonunda başvurmaları ve aşağıda
belirtilen ve her program için ayrıca EABD kurulunca belirlenmiş üstün başarı koşullarını sağ-
lamış olmaları gerekir. Tezli yüksek lisans programından bütünleştirilmiş doktora programına
yatay geçiş için istenecek asgari koşullar şunlardır:

a) Öğrencinin ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 80 puan almış ol-
ması,

b) Lisans eğitimi genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.50 olması,
c) İkinci yarıyıl sonu itibari ile en az 8 ders ve 24 kredilik ders yükümlülüğünü tamam-

laması,
ç) O anki yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.50 olması,
d) Doktoraya giriş için aranan yabancı dil koşulunu sağlamış olması,
gerekir.
(7) Bütünleştirilmiş doktora öğrencileri öğrenimlerinin herhangi bir aşamasında, istek-

leri halinde aynı EABD’nda yürütülen tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler.
Öğrencinin tezli yüksek lisans programına intibakı, EABD kurulunun görüşü doğrultusunda
enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelerden öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek tekno-

loji enstitüleri adına üniversiteye lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla atanan araştırma gö-
revlileri, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yeniden
sınav ve değerlendirme yapılmaksızın, lisansüstü eğitim yapmak üzere doğrudan kaydedilirler
ve ilgili birimde görevlendirilirler.
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Danışman atanması
MADDE 14 – (1) Danışman, enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde reh-

berlik etmek üzere atanan öğretim üyesidir. EABD kurulu, kayıt süresinin bitimi tarihinden iti-
baren bir hafta içerisinde öğrencinin isteğini de dikkate alarak ve ilgili öğretim üyesinin uygun
görüşü ile enstitü yönetim kuruluna danışman önerisinde bulunur. Öğrenci, kayıt sonrasında
çalışmak istediği bilim dalını ve varsa danışman tercihini EABD başkanına yazılı olarak bil-
direbilir. Danışman atanmasına ilişkin öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. EABD
öğretim üyeleri öğrencilerin danışman seçimine yardımcı olmak amacıyla çalıştırabilecekleri
tez alanlarını ana başlıklar halinde ilan edebilirler. Danışman atanmasına ilişkin önerinin uygun
görülmemesi halinde enstitü, ilgili EABD kurulundan yeniden öneri ister.

(2) Danışman, o EABD’nda görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. Ancak öğretim
üyesi sayısı, öğretim üyelerinin yükleri, çalışma yapılacak konunun niteliği dikkate alınarak
yakın bir EABD’ndan veya Üniversite dışında başka yükseköğretim kurumlarından da danış-
man ataması yapılabilir. Üniversitenin başka birimlerinde görevli, aynı ya da yakın uzmanlık
alanına sahip olan öğretim üyeleri, tez danışmanı olarak atanabilir ve lisansüstü ders verebilirler.
İlgili EABD’nda görevli doktoralı öğretim görevlileri yüksek lisans tez danışmanı olarak ata-
nabilir ve lisansüstü ders verebilirler.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, danış-
man ve EABD kurulunun önerisi doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından ikinci da-
nışman atanır. İkinci danışman, üniversite dışı kurumlarda çalışan doktora derecesine sahip ki-
şiler arasından da seçilebilir. Üniversite dışı kurumlarda çalışan doktora derecesine sahip kişiler
ders ve diğer eğitim faaliyetlerinde de görevlendirilebilirler.

(4) Öğrenciliğinin askıya alınması dışında, herhangi bir sebeple danışmansız kalan veya
danışman değişikliği gerektiren durumlarda, öğrenciye ilk defa danışman tayini için takip edilen
süreç uygulanarak en geç bir ay içinde yeni bir danışman belirlenir.

(5) Bir öğrencinin danışmanı, danışmanın ve/veya öğrencinin isteği ve EABD kurulu-
nun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler akademik takvimde ön-

görülen süre içerisinde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili
döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödeyerek, enstitü yönetim kurulunun
belirleyeceği esaslar çerçevesinde ders kaydı yaptırmak ve kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıldaki dersleri alamazlar ve bu süre,
belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır. Kaydını
yeniletmeyen öğrenciler o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) İki yarıyıl üst üste kaydını yeniletmeyen öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.
Kayıt dondurma
MADDE 16 – (1) Enstitü yönetim kurulu, lisansüstü programlarına hastalık, doğum,

doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme ve bunun gibi eğitime devamını engelleyen
nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilerin kaydını toplam iki yıla kadar dondurabilir.
Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dâhil edilmez.

(2) Yukarıdaki özürlerden, hastalık ve doğum için alınacak bir rapor ile doğal afetler
ve benzeri durumlarda ise yöre mülki idari amirinin gerekçeli resmi yazısı ile belgelendirilmesi
ve bunların ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi gerekir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili
mazeretlerinin kabul edilebilmesi için sağlık raporunun, Üniversite sağlık kurumlarından veya
yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.
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Ders açma, ders seçimi, ders ekleme ve bırakma
MADDE 17 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim programları yarıyıl esasına göre dü-

zenlenir. Bir öğretim üyesi her yarıyıl lisansüstü programlarda en fazla üç ders veya dokuz kre-
dilik ders açabilir. Bir ders üç krediden fazla olamaz ve bir eğitim-öğretim yılında ancak bir
yarıyılda açılabilir. Ön şart ve zorunlu dersler ise her iki yarıyılda da açılabilir. Bir öğrenci bir
öğretim üyesinden bir programda dokuz krediden fazla ders alamaz.

(2) Bir lisansüstü program için ilgili EABD’nca zorunlu ve/veya seçmeli derslerden
oluşan eğitim planları hazırlanabilir. Öğrenciler derslere varsa bu planlar doğrultusunda kay-
dolurlar. Eğitim planları EABD içerisindeki enstitü bilim dalları itibariyle seçenekli de olabilir.
EABD’nca hazırlanan plan enstitü kurulu tarafından onaylanır.

(3) Lisansüstü eğitim planları yabancı dilde verilen dersleri de içerebilir.
(4) Öğrenciler, akademik takvimde öngörülen süre içerisinde o dönem içerisinde ala-

cakları derslere kaydolurlar. Ders kaydı danışmanın onayı ile geçerlilik kazanır.
(5) Öğrenciler, danışman ve EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı

ile başka bir enstitüde ya da yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğrenim kurumlarında verilmekte
olan lisansüstü derslerden de en fazla dokuz kredilik ders seçebilirler.

(6) Öğrenciler ilgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ulusal
ve uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam ede-
bilirler.

(7) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme/bırakma süresi içinde danış-
manının uygun görüşünü almak şartıyla, o yarıyılın eğitim ve öğretim programında mevcut
olan başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabi-
lirler.

Ders saydırma
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin, özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü

programından aldıkları dersleri saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı
olarak süre eksiltmesi EABD kurulunun önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaş-
tırılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 19 – (1) Bilimsel hazırlık programı; lisans ve/veya yüksek lisans derecesini,

başvurdukları tezli yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrenci-
lere EABD kurulu kararı ile uygulanan bir uyum programıdır.

(2) Eşdeğer lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, Üniversite dışındaki yükseköğretim
kurumlarından almış olan öğrencilere de ilgili EABD kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık
programı uygulanabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları için bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.
(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre

dönem izinleri dışında uzatılamaz. Öğrenci bu Yönetmelikteki şartları sağladığı takdirde bi-
limsel hazırlık programını bir yarıyılda da bitirebilir. Programda geçirilen süre, lisansüstü prog-
ram sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler lisansüstü programda
alınması gereken derslerin yerine geçemez.

(5) EABD tarafından bilimsel hazırlık programı için lisans derslerinden, doktora için
lisans ve/veya lisansüstü derslerden oluşan bir öğretim planı hazırlanır. Bu plan bilim dalları
itibariyle seçenekli olabilir. EABD kurulu adayların lisans ve/veya yüksek lisans programlarının
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yapısını ve öğrencilerin başarı düzeylerini göz önüne alarak bu öğretim planı içerisinden ala-
cakları dersleri belirler. Bilimsel hazırlık programında bir öğrenciye iki yarıyılda en fazla 24
kredilik ders verilebilir. Bu dersler haftalık ders programlarında birbirleriyle çakışmayacak şe-
kilde belirlenir ve ön şart uygulanmaz. Aynı EABD’nda daha önce bilimsel hazırlık programı
almış ve başarılı olmuş bir öğrenciye ikinci kez bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar vb. hususlar için öğrencinin

ders aldığı programın tabi olduğu yönetmelik hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programı

öğrencilerinin tüm derslerden en az (CC) notu almaları gerekir. Bu başarıyı sağlayamayan öğ-

rencilerin öğrencilikleri askıya alınır.

Derslere devam, sınavlar ve başarı koşulları

MADDE 20 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, dersin haftalık teorik ders saatinin

tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin

AKTS kredileri de ayrıca belirlenir.

(2) Öğrencilerin final ve bütünleme sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70’ine,

uygulama ve laboratuar çalışmalarının % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devamsız

öğrencilerin durumu final sınavlarından önce ilgili öğretim üyesi tarafından ilan edilir.

(3) Lisansüstü dersler için akademik takvime göre her ders için en az bir final sınavı ve

bütünlemesi olmak üzere dönem içerisinde öğretim üyesi gerekli gördüğü takdirde ara

sınav(lar), ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuar ve klinik çalışmalar ve benzeri uygulamalar

yaptırılabilir. Bu sınav ve uygulamaların başarı notuna etkisi öğretim üyesi tarafından belirlenir.

Bir dersin final/bütünleme sınavından sonra öğrenciye, ders sorumlusu öğretim elemanı tara-

fından aşağıdaki tabloya göre harf notu verilir.

a) Puanlar, harf notları ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir.

Puanlar Notlar Katsayılar

90-100 AA 4.0

85-89 BA 3.5

75-84 BB 3.0

70-74 CB 2.5

60-69 CC 2.0

55-59 DC 1.5

50-54 DD 1.0

40-49 FD 0.5

0-39 FF 0.0

- F 0.0

F: Devamsız

G: Geçer

K: Kalır

M: Muaf

(4) Bir dersten başarılı olmak için yüksek lisansta en az CB ve doktorada en az BB

alınması gerekir. Ancak öğrencinin, ders yükümlülüğünü tamamladığında genel ağırlıklı not

ortalaması yüksek lisansta en az 2.50 ve doktorada en az 3.00 olduğu takdirde, yüksek lisansta

(CC) ve doktorada (CB) notları şartlı geçer notlardır.
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(5) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının yüksek
lisansta en az 2.50 ve doktorada en az 3.00 olması gerekir. Öğrenciler başarılı oldukları bir
dersi not yükseltmek için azami ders alma süresi içerisinde tekrar alabilirler. Bu durumda alınan
son not geçerli olur.

(6) Bütünleştirilmiş doktora öğrencilerinin genel ağırlıklı not ortalamasının ilk yarıyılda
1.50, diğer yarıyıllarda 2.00’nin altına düşmesi halinde, öğrenci ilgili enstitü tarafından tezli
yüksek lisans programına aktarılır.

(7) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine
getiremediği için final ve bütünleme sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrencilere (F)
notu verilir. (F) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür. 

(8) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere (G) notu, sürdüremeyen
öğrencilere (K) notu verilir. (G) ve (K) notları, ayrıca kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık
alan dersi, seminerler ile uygulama çalışmaları için başarılı/başarısız olma durumunda da kul-
lanılır. 

(9) (M) notu, öğrencinin Üniversitedeki bir başka programdan veya başka üniversite-
lerden daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler
için ve ilgili EABD kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile muaf olunan
dersler için verilir. Önceki programdaki veya geldiği kurumdaki harf notu ile birlikte belirtilir.
Notun yüzlük sistemde olması halinde yukarıdaki tabloya göre dönüşümü yapılır.

(10) Zorunlu veya ön şart derslerden başarısız olan öğrenciler, bu dersleri açıldığı tak-
dirde bir sonraki yarıyılda veya bir sonraki eğitim-öğretim yılının aynı döneminde tekrar alırlar.
Bir sonraki eğitim-öğretim yılının aynı döneminde açılmayan zorunlu dersin yerine danışmanın
ve EABD kurulunun kararı ile öğrenciye yeni bir ders verilir. Seçmeli derslerden başarısız olan
öğrenciler ise istedikleri takdirde ve danışmanın uygun görmesi halinde izleyen dönemde bu
dersin yerine başka bir ders alabilirler.

(11) Danışmanlar, öğrencinin mezuniyetine kadar, ilke ve esasları enstitü yönetim ku-
rulunca belirlenen uzmanlık alanı dersi adı altında haftada en fazla sekiz saat olacak şekilde
ders/dersler açabilir. Öğrenciler, danışmanın kararı doğrultusunda bu derse kaydolmak ve ba-
şarmakla yükümlüdürler.

Not ortalaması
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonundaki başarı durumu, her dönem sonunda

ağırlıklı not ortalamaları hesaplanarak enstitüler tarafından belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten
aldığı ağırlıklı not, o dersin kredi değeri ile öğrencinin aldığı harf notu katsayısının çarpımı ile
elde edilir. Herhangi bir dönem ağırlıklı not ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin
kaydolduğu bütün derslerden aldığı ağırlıklı notların toplamı, alınan derslerin kredi değeri top-
lamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden iti-
baren o ana kadar aldığı derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel ağırlıklı not ortala-
masına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine
geçirilir.

(3) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih
itibariyle genel ağırlıklı not ortalamasıdır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 22 – (1) Dönem sonu sınav notları, ilgili öğretim üyesi tarafından enstitü oto-

masyonuna girilir, not listesi, her türlü sınav ve benzeri evrakı ile birlikte enstitü müdürlüğüne
teslim edilir.
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(2) Öğrenciler, sınav notunun otomasyon sistemine giriliş tarihinden itibaren beş işgünü
içinde enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav notunun maddi hata yönünden ye-
niden incelenmesini isteyebilirler. İtiraz, müdür veya bir müdür yardımcısının başkanlığında,
ilgili öğretim üyesinin de yer aldığı üç kişilik bir komisyon tarafından incelenir. Komisyonun
tespit ettiği maddi hata enstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilir. Verilen karar, başvuru tari-
hinden itibaren en geç bir hafta içinde öğrenciye bildirilir.

Kayıt silme
MADDE 23 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.
b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu enstitü ile ilişiğinin kesilmesi tale-

binde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme ye-
teneğini kazanmasını sağlamaktır.

Öğrenci kabulü
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için:
a) Lisans derecesine sahip olmak ve ilânda yazılı süre içinde ilgili enstitüye başvurmak

gerekir.
b) Adayların başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak ko-

şuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar
fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmaz.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına, başvuran adaylardan % 50’den az olmamak ko-
şuluyla ALES puanının, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının ve yazılı bilim sınavı veya
sanat içerikli programlarda sanat-kültür sınavı notunun hangi oranda toplam nota etkili olacağı
ve adayın kabulü için gerekli en düşük başarı notu Senato tarafından belirlenir.

(3) EABD kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi ve Senato ka-
rarı ile asgari ALES puanı ve asgari başarı notu artırılabilir ve ek koşullar getirilebilir.

(4) Yazılı bilim sınavı veya sanat-kültür sınavı, EABD kurulunun önerisi doğrultusunda
enstitü yönetim kurulunca belirlenecek, üç asil ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından ya-
pılır. Jüri sınav evrak ve sonuçlarını en geç iki gün içerisinde ilgili enstitüye iletmek zorundadır.

(5) Başarı notu hesaplanırken küsuratlı notlar bir üst nota tamamlanmaz. Eşit toplam
not sahibi olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde, sırasıyla lisans mezuniyet ağırlıklı not
ortalaması ve ALES puanı göz önüne alınır.

Ders yükü
MADDE 26 – (1) Bu program toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, en az sekiz

adet ders, bir seminer, uzmanlık alanı dersi, tez çalışması ve sanat içerikli programlarda uygu-
lama çalışmasından (sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri.) oluşur. Bir öğrenci bir ya-
rıyılda en fazla on beş kredilik ders alabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerden en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler, ilgili EABD kurulunun önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversitedeki diğer programlarda veya Üniversite
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dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak, lisans
dersleri, farklı programlar ile diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin toplam
kredi değeri dokuzu aşamaz.

(3) Uzmanlık alanı dersi, seminer, tez çalışması ve uygulama çalışması kredisiz olup,
geçer (G) veya kalır (K) olarak değerlendirilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı, dersler ve seminer için 60 AKTS ve uzmanlık alan
dersi ve diğer faaliyetleri ile birlikte yüksek lisans tezi için 60 AKTS olmak üzere toplamda en
az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Süre
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.
(2) Tezli yüksek lisans programını azami süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencinin

öğrenciliği askıya alınır.
(3) Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını üç yıllık sü-

renin sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili EABD
kurulunun önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için
altı ay ek süre verilir.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 28 – (1) Danışman, tez önerisini en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EABD

başkanlığına sunar. Tez önerisi, EABD kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile kesinleşir.

(2) Öğrenciler, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren derslerini tamamlamamış olsa
dahi her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadırlar. Danışman her yarıyıl sonunda
öğrenciye tez çalışmasından (G) veya (K) notu verir. Üst üste iki yarıyıl tez çalışmasından (K)
notu alan öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.

(3) Tez konusu değişikliği, danışmanın teklifi, ilgili EABD kurulunun uygun görüşü
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanması aşağıdaki şekildedir:
a) Öğrenciler; yüksek lisans tezlerini, ilgili enstitülerce hazırlanan yazım kurallarına

uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Danışman ve EABD
kurulunun uygun görmesi halinde ve enstitü kurulunun onayı ile yüksek lisans semineri ve tezi
bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen dillerden birinde olmak üzere, yabancı dilde de
yazılabilir.

b) Tez jürisi, danışmanın da görüşü alınarak EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun kararı ile atanır. Önerinin uygun olmaması halinde, EABD kurulunun yeniden gö-
rüşü alınır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, biri aynı EABD, biri de başka bir EABD’ndan veya
Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, üç asil ve iki yedek üyeden
oluşur. Atanmış olması halinde, ikinci danışman jüri üyesi olamaz. İlgili EABD’nda yeterli öğ-
retim üyesi olmaması halinde yakın bir EABD’ndan görevlendirme yapılabilir.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde
enstitü tarafından belirlenecek bir tarihte toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri üyeleri
tez sınavına kişisel raporlarını da hazırlayarak katılırlar. Tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşan sınavın süresi, en az 45 dakika, en çok 90 dakikadır.
Jüri, sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar.
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ç) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD 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 reddedilen öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.

d) Sanat içerikli tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler tez çalışmalarının
kabul edilmesi sonrasında, aynı jüri tarafından, aynı gün veya takip eden en geç beş gün içinde
EABD kurulunca ayrıntıları belirlenen uygulama sınavına alınırlar. Uygulama sınavı sonunda
jüri salt çoğunlukla "geçer (G) veya kalır (K)" kararı verir. Uygulama sınavında başarısız bu-
lunan öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak ikinci bir sınav için başvuruda bulunur. Uy-
gulama sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.

e) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini
gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması ha-
linde enstitü yönetim kurulu tarafından yeniden sınav hakkı verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin yeterli sayıda kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri 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 ve diploma eki verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu yüksek lisans
programının onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Öğrenci kabulü
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için bir lisans

derecesine sahip olmak ve ilânda yazılı süre içinde ilgili enstitüye başvurmak gerekir.
(2) Öğrenci kabulü, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması sıralaması esas alınarak

yapılır.
(3) İlgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezsiz yüksek

lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir. Ancak bu hususun ilanda açıkça belir-
tilmesi gerekir.

Ders yükü
MADDE 33 – (1) Bu program toplam otuz altı krediden az olmamak koşuluyla en az

on iki ders ile dönem projesinden oluşur. Dersler üç yarıyılda tamamlanır. Ancak öğrenci üst
dönemden ders almak suretiyle ders dönemini iki yarıyılda tamamlayabilir. Dönem projesi
dersi kredisiz olup geçer (G) veya kalır (K) olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı dersler, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla,
lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler, ilgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun kararı ile Üniversitedeki diğer programlarda veya Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak lisans dersleri, farklı
programlar ile diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin toplam kredi değeri do-
kuzu aşamaz.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı dersler ve dönem projesi için en az 90 AKTS kredi-
sinden oluşur.
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Süre
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami süresi içerisinde tamamlayamayan öğrenci-

nin öğrenciliği askıya alınır.
Dönem projesi
MADDE 35 – (1) Dönem proje konusu birinci yarıyılın sonunda danışman tarafından

verilir ve öğrenci mezun olabileceği son dönem içerisinde sınava alınır. Danışman ve EABD
kurulunun uygun görmesi halinde ve enstitü kurulunun onayı ile dönem projesi, bu Yönetme-
liğin 40 ıncı maddesinde zikredilen dillerden birinde olmak üzere, yabancı dilde de yazılabilir.
Dönem projesi EABD kurulu tarafından kurulan jüri önünde savunulur. Jüri üç asil ve bir yedek
üyeden oluşur. Başarılı bulunan proje düzenlenen tutanakla birlikte enstitüye teslim edilir. Dö-
nem projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrenciye üç aylık düzeltme süresi verilir. Bu sü-
renin sonunda da başarısız olan öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 36 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve diğer

koşulları da sağlayan öğrenci, enstitüce istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eder ve tezsiz
yüksek lisans diploması ve diploma eki almaya hak kazanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’ndaki
programın onaylanmış adı bulunur.

Diğer hükümler
MADDE 37 – (1) Bu bölümde düzenlenmeyen konularda tezli yüksek lisans progra-

mının ilgili hükümleri uygulanır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamış olan öğrenci, aynı EABD’nda tezli

yüksek lisans programına giriş sınavında başarılı olduğu takdirde, tez aşamasından itibaren
başlatılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden derslerinin tamamından başarılı
olanlar, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen kontenjan dâhi-
linde tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Başvuruda bulunan öğrenciler ALES
puanının % 50’si ve tezsiz yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının % 50’sinin toplamı
esas alınarak sıralanır. Tezli yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek
lisans programında aldıkları dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans prog-
ramındaki derslerin yerine sayılır ve öğrenci tez aşamasından itibaren başlatılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız bilimsel araştırma

yapma, olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır.

Kapsam
MADDE 39 – (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak olan tezin, bilime yenilik

getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama ni-
teliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
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Öğrenci kabulü
MADDE 40 – (1) Doktora programlarına başvurabilmek için:
a) Adayların tezli yüksek lisans derecesine, bütünleştirilmiş doktora için lisans derece-

sine, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri dip-
lomasına, eczacılık ve fen fakültesi mezunlarının lisans veya yüksek lisans derecesine veya
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yet-
kisine sahip olmaları ve ilânda yazılı süre içinde ilgili enstitüye başvurmaları gerekir.

b) Adayların; ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış ol-
ması gerekir. Bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adaylar için gerekli ALES puanı
en az 80’dir. Öngörülen ALES puanları Senato tarafından artırılabilir. Ancak güzel sanatlar fa-
külteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmaz.

c) Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek dok-
tora programına başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz.

ç) Bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adayların kabul edilebilmesi için lisans
mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 3.50 veya Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm
tablosundaki yüzlük sistemdeki karşılığı olması gerekir.

d) Doktora programına öğrenci kabulünde, aday anadili dışında İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden
merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmalıdır. Bu puanların girilecek
programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Doktora bilim alanı
bir yabancı dil eğitimi ya da edebiyatı olan adaylar yabancı dil sınavına başka bir dilden girerler.

(2) Doktora programına başvuran adaylardan % 50’den az olmamak koşuluyla ALES
puanının, yüksek lisans, bütünleştirilmiş doktora için lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalama-
sının ve yazılı bilim sınavı notunun veya sanat içerikli programlarda sanat-kültür sınavı notunun
hangi oranda toplam nota etkili olacağı ve adayın kabulü için gerekli en düşük başarı notu Se-
nato tarafından belirlenir.

(3) EABD kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi ve Senato ka-
rarı ile asgari ALES puanı ve asgari başarı notu artırılabilir.

(4) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakül-
teleri mezunları için yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması yerine, lisans mezuniyet
ağırlıklı not ortalaması dikkate alınır. Aynı şekilde eczacılık ve fen fakülteleri mezunlarından
yüksek lisans yapmamış olanlarda Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre laboratuar
dalında kazanılan uzmanlık notu yerine lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması esas alınır.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği
ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, diğer fakültelerden mezun olanların
ise yüksek lisans diplomasına ve ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak
koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Tıp fakültesi
mezunları için 50 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek temel tıp puanı, diş
hekimliği fakültesi mezunları için ise 50 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek
DUS Puanı ALES yerine geçer. Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir
yarıyıl ara vererek temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuran adaylarda yeniden ALES
şartı aranmaz.
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(6) Temel tıp puanı, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart

puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak top-

lanması ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel

tıp puanı, DUS puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not

ortalaması ve yazılı bilim sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hu-

suslar Senato tarafından belirlenir.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, aday, anadili dışında

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça

dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu

tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış

olmalıdır. Bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Temel tıp puanının,

DUS puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değer-

lendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir.

(8) Başarı notu hesaplamasında eşit toplam not sahibi olanlar arasında önceliğin belir-

lenmesinde, tercih sırasıyla; lisans veya yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması ve

ALES puanı dikkate alınır.

Ders yükü

MADDE 41 – (1) Doktora programı, toplam yirmi dört krediden az olmamak koşuluyla

en az sekiz adet ders, bütünleştirilmiş doktora programı için ise toplam kırk beş krediden az

olmamak koşuluyla en az on beş adet ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez

önerisi, tez çalışması ve sanat içerikli programlarda uygulama çalışmasından (sergi, proje, re-

sital, konser, temsil ve benzeri.) oluşur.

(2) Öğrencinin alacağı dersler, ilgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kuru-

lunun kararı ile Üniversitedeki farklı programlarda veya Üniversite dışındaki yükseköğretim

kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak, farklı programlar ile diğer yük-

seköğretim kurumlarından alınacak derslerin toplam kredi değeri dokuzu aşamaz.

(3) Doktora programı, dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, diğer faaliyetler ve doktora

tezi için en az 240 AKTS kredisinden, bütünleştirilmiş doktora programı ise toplam 300 AKTS

kredisinden oluşur.

Süre

MADDE 42 – (1) Doktora programlarının süresi aşağıdaki şekildedir:

a) Doktora programını tamamlama süresi azami altı yıl, bütünleştirilmiş doktora prog-

ramı için azami dokuz yıldır.

b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve semineri başarıyla tamamlamanın

azami süresi iki yıl, bütünleştirilmiş doktora için üç yıldır.

(2) Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan

ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı yıllık sürenin sonuna, bütünleştirilmiş

doktora için dokuz yıllık sürenin sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen

bir öğrenciye, ilgili EABD kurulunun önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini

jüri önünde savunması için altı ay ek süre verilir.

(3) Yukarıda belirtilen süreler içinde kredili derslerini ya da azami süresi içinde tez ça-

lışmasını tamamlayamayanların öğrencilikleri askıya alınır.

18 Mayıs 2014 – Sayı : 29004                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



(4) Bütünleştirilmiş doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje
ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan
öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavları ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Öğrenci derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra, temel konular ve

doktora alanı ile ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının belirlenmesi amacıyla en er-
ken üçüncü yarıyılda, en geç beşinci yarıyılda, bütünleştirilmiş doktora programında ise; en
erken beşinci yarıyılda, en geç yedinci yarıyılda bir yeterlik sınavına tabi tutulur.

b) Sınav yılda iki defa olmak üzere, her yıl nisan-mayıs ve ekim-kasım ayları içinde
yapılır. Bu iki sınav dönemi dışında yeterlik sınavı yapılmaz.

c) Yeterlik sınav jürileri, her eğitim-öğretim yılının başında EABD kurulu tarafından
önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik dok-
tora yeterlik komitesi tarafından belirlenir. Doktora yeterlik komitesinin kararları enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile geçerlilik kazanır.

ç) Yeterlik jürisi beş üyeden oluşur. Sınav jürisinde öğrencinin danışmanı yer alır ve en
az bir en çok iki üye Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden
seçilir.

d) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Sözlü
sınav süresi 45 dakikadan az, 90 dakikadan fazla olamaz. Jüri, sözlü sınavın dinleyicilere açık
olmasını sağlar. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir.

e) Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Bir sonraki yarıyılda yazılı
sınava tekrar girer. Bu defa da başarılı olamadığı ya da yazılı sınavda başarılı olsa bile sözlü
sınavda başarılı olamadığı takdirde öğrenciliği askıya alınır.

f) Yazılı sınavını ilk girişinde başaran öğrenci sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde,
bir sonraki yarıyılda tekrar yazılı ve sözlü sınava girer. Bu sınavlarda da başarılı olamaması
halinde ise öğrenciliği askıya alınır.

g) Bütünleştirilmiş doktora programı öğrencilerinden, doktora yeterlik sınavının iki
hakkını da kullanan ve başarısız olanlar, diledikleri takdirde EABD kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisansa geçebilir.

(2) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili EABD kuru-

lunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluştu-
rulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka
EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci
tez danışmanı dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, EABD kurulunun ge-
rekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunması
MADDE 45 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, yapacağı

tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç altı ay
içinde 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 reddine ilişkin
kararını salt çoğunlukla alır. Bu karar, EABD başkanlığı tarafından üç gün içinde enstitüye tu-
tanakla bildirilir. Tez önerisinin reddine ilişkin tutanakta ret gerekçeleri de belirtilir. Tez önerisi
kabul edilen öğrencinin tez projesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır. Tez konusu
değişikliğinde de aynı yöntem izlenir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştirilen bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen
veya savunmayan öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer defa olmak üzere danışmanın talebi ile EABD başkanının çağrısı
üzerine yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir hafta önce komite üyelerine
yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde
yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin çalışması, komite tarafından "geçer" (G) veya
"kalır" (K) olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez başarısız bulunan öğrencinin
öğrenciliği askıya alınır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 46 – (1) Doktora tezinin sonuçlanması aşağıdaki şekildedir:
a) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitülerce hazır-

lanan ve Senatoca onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır. Danışman ve EABD kurulunun uygun görmesi halinde ve
enstitü kurulunun onayı ile doktora semineri ve tezi bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde be-
lirtilen dillerden birinde olmak üzere, yabancı dilde de yazılabilir.

b) Doktora tez jürisi danışmanın görüşü de alınarak EABD kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun kararı ile atanır. Önerinin uygun olmaması halinde yeniden EABD kuru-
lundan görüş alınır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en
az biri en fazla ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş asil
ve iki yedek üyeden oluşur. Jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye, durumu sınav
tarihinden bir hafta önce ilgili enstitüye bildirir.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç otuz gün içinde
enstitü tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri üyeleri tez sına-
vına kişisel raporlarını da hazırlayarak katılırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Sınav süresi kırk beş dakikadan
az, doksan dakikadan fazla olamaz.

ç) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez
sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Ret oyu veren üye, bunun gerekçe-
sini tutanakta belirtir. Tezi reddedilen öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.
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d) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin
öğrenciliği askıya alınır.

e) Sanat içerikli doktora programları öğrencileri tez çalışmalarının kabul edilmesi son-
rasında, aynı jüri tarafından, aynı gün veya takip eden en geç beş gün içinde EABD kurulunca
ayrıntıları belirlenen uygulama sınavına alınırlar. Uygulama sınavı sonunda jüri salt çoğunlukla
"geçer (G) veya kalır (K)" kararı verir. Uygulama sınavında başarısız bulunan öğrenci en geç
üç ay içinde gereğini yaparak ikinci bir sınav için başvuruda bulunur. Uygulama sınavında
ikinci kez başarısız olan öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.

Doktora diploması
MADDE 47 – (1) Tez sınavında ve varsa uygulama sınavında başarılı olan, doktora te-

zinin yeterli sayıda kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş ta-
rihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan
öğrenci doktora diploması ve diploma eki almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü programının onay-
lanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlar
MADDE 48 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik ola-

rak iki tür program düzenlenebilir:
a) Birleştirilmiş Lisans Artı Tezsiz Yüksek Lisans Programı: İlgili alanın bulunduğu

fakülte (alan fakültesi) ile eğitim fakülteleri ve ilgili EABD’nca ortak yürütülen birleştirilmiş
lisans artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki
öğrenciler ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alırlar. Bu derslerin tümünü başarı
ile tamamlayan öğrenciler lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kap-
sayan ders ve uygulamalarını eğitim fakültesinden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan
öğrencilere o alanın adını anadal, eğitimi de yandal olarak belirten lisans diploması ve diploma
eki verilir.

b) Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ilgili enstitüye bağlı bir EABD olarak yü-
rütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. Lisansüstü kademede iki yarıyıla
eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili
alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir.

c) Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen program-
lardan lisans diploması almış öğrencilere; lisans diploması almış oldukları programla ilgili or-
taöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsa-
yan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Başarılı olunamaması halinde üç yarıyıla kadar
ek süre verilebilir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kuru-
lunca tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen birleştirilmiş
lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet
şartları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Üniversitelerarası Kurulun
görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.
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Öğrenciliğin askıya alınması ve yeniden intibak

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince öğrenciliği askıya alınan öğ-

rencilerin tez danışmanlarının danışmanlık görevi sona erer. Öğrenciliği askıya alınanlar bu

süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sa-

yılır.

(2) Öğrenciliği askıya alınan öğrenciler istekleri halinde dönem kaydı yaptırarak, devam

ettikleri programa yeniden intibak ettirilirler. EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim ku-

rulu kararı ile programlarına yeniden intibak ettirilen öğrencinin tez konusu ve tez danışmanı

değiştirilebilir, öğrenciye yeni dersler aldırılabilir ve öğrencinin doktora yeterlik sınavına ye-

niden girmesi istenebilir. Programın azami süresi, geriye kalan yükümlülükleri göz önüne alı-

narak yeniden belirlenir. Yeniden başarısızlık halinde süreç tekrarlanır.

(3) Programlarına yeniden intibak ettirilerek öğrenimlerine devam eden öğrencilerden,

programa ilk kayıt olduğu tarihten itibaren azami öğrenim süresini tamamlamış olanların öğ-

rencilik statüleri devam eder. Ancak, bu öğrenciler, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama

hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 8/8/2012 tarihli ve

28378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğ-

retim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 51 – (1) 25/10/2003 tarihli ve 25270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sel-

çuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Ders almada istisna

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 26 ncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen

en az sekiz ders almaya ilişkin hüküm 2014-2015 öğretim yılından itibaren lisansüstü prog-

ramlara kayıt yaptıran öğrenciler hakkında uygulanır.

Yüzlük sisteme göre alınan dersler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye bağlı

enstitülerde lisansüstü eğitim görmekte olan öğrencilerin bir önceki Yönetmeliğe göre almış

oldukları yüzlük sistemdeki notlar bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki tabloya göre harf no-

tuna çevrilir.

Azami eğitim-öğretim süresini aşanlar

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, azami eğitim-

öğretim süresini aşmış durumda olan öğrenciler bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesi hükümlerine

göre programlarına yeniden intibak ettirilirler.

Doktora programına başvurmada istisna

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan öğrenciler doktora programlarına başvurma hakkına sahiptir.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Türk-Alman Üniversitesinden:

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk-Alman Üniversitesi Döner Sermaye İş-

letmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esas-

ları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk-Alman Üniversitesi eğitim, öğretim, araştırma

ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 58 inci

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Türk-Alman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Türk-Alman Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Türk-Alman Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Türk-Alman Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları ve Yönetim Organları

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) İşletme; eğitim ve öğretimi ön planda tutmak ve Üniversitenin esas

faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel

kişilerce talep edilecek, bilimsel görüş, plan, proje, araştırma, prototip geliştirme ve benzeri

hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin raporlar, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek,

kurslar açmak,

b) Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat, tesisat ve benzerle-

rinin üretim, bakım ve onarımını yapmak,

c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak

iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak

ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak,
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ç) Danışmanlık, analiz, ölçme, deney, model deneyi, muayene, teknik kontrol, kalite

kontrolü, standartlara uygunluğun tahkiki, teknik bakım, ekspertiz, ölçü ayarı ve benzeri hiz-

metleri yapmak,

d) Bunlarla sınırlı olmamak üzere yabancı dil, bilgi işlem, yazılım, donanım, her türlü

mühendislik, hukuk gibi konu ve alanlarda eğitim hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak,

e) Sosyal bilimlerle ilgili fizibilite etüdü, proje değerlendirme ve geliştirme, iş organi-

zasyonu, danışmanlık yapmak ve hukuki görüş vermek,

f) Elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleri ile kitap ve her türlü basılı evrakı çoğaltmak,

basmak, cilt ve baskı işleri yapmak, bunların satışını yapmak,

g) Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli mal ve hizmetleri satın almak.

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim

Kuruludur.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluştura-

bilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu,

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul

müdürleri ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç kişi ve bir muhasebe yetkilisi olmak

üzere toplam beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu, en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve ka-

rarlar oy çokluğu ile alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde, yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma

merkezi müdürlerine devredebilir.

Sermaye limiti

MADDE 8 – (1) İşletmenin sermaye limiti 100.000,00 TL’dir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 5/7/1983 tarihli ve

18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Mad-

desine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetimine, yönetim organlarının görev-

lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetimine, yönetim organlarının görev-

lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (USEM): Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin yaşam boyu öğrenme temel değeri

çerçevesinde; eğitim, öğretim ve araştırmalar yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dı-

şında verilecek eğitim/sertifika programları düzenlemek ve bu çerçevede çeşitli kurumlar ta-

rafından yetkilendirilen sınavları gerçekleştirmek suretiyle Üniversitenin ulusal ve uluslararası

kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: Merkezin amaçları doğrultusunda,

ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlara ve kişilere gerek duydukları alanlarda sertifika ve

eğitim programları planlamak, konuya özel paket programlar önermek, ulusal ve uluslararası

düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, proje ve danış-
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manlık hizmetleri sunmak, kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları sınavları hazırlamak, uy-

gulamak veya uygulatmak, bu tip etkinliklerle ilgili malzeme ve araç-gereç temin etmek ve

her türlü eğitim materyalinin (kitap, broşür, eğitim notu ve benzeri) basımı ve yayımını sağla-

maktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç
yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan
fazla görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür kendisine çalışma-
larında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yar-
dımcısı olarak seçer ve Rektörün onayına sunar. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yar-
dımcılarından biri vekalet eder. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu top-
lantılarına katılabilirler.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak, çalışma prog-

ramını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve gündemi belirlemek.
c) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uy-

gulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve
faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.
d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak

ve çalışmalar yapmak.
e) Merkezin, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yeni birimler kurmak.
f) Merkezin, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler ha-

zırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek, sözleşmeler yapmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversite öğretim elemanları arasından
Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş
kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar gö-
revlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite
dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdürün
çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy
çokluğu ile alınır. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan
üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programının hazırlanması ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı

olmak.

b) Kurs, staj,  sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet

alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi,

kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasların tespitinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

ç) Sertifika/eğitim programları ile bu programların sonunda katılımcılara verilecek ka-

tılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenmesine karar vermek.

Merkez Sekreteri

MADDE 12 – (1) Merkez Sekreteri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından gö-

revlendirilir. Sekreter her defasında bir yıllığına görevlendirilir. Süresi dolduğunda yeniden

görevlendirilebilir.

Merkez Sekreterinin görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Sekreterinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili (duyuru yapılması, kursiyerlerin ka-

yıtları ve ödeme işlemlerinin takibi, notların işlenmesi ve benzeri diğer faaliyetler) iş ve işlem-

leri yürütmek.

b) Büro ve iç hizmetlerde çalışanlar arasındaki iş bölümünü Müdürün onayı ile yap-

mak.

(2) Merkez Sekreteri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda raportörlük yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personelce karşılanır.

Mali hükümler

MADDE 15 – (1) Mali hükümlerle ilgili 4/8/1999 tarihli ve 23776 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi  Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uy-

gulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmenlikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato, Üniversite ve Merkez Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

18 Mayıs 2014 

PAZAR 
Sayı : 29004 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/1889 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Zeynep ve Sido oğlu 1974 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan VELİD MUHAMMED hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 
açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1889 esas, 2014/500 karar sayılı 
ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 
verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlatılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3822 

————— 
Esas No : 2013/1890 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Şaban ve Leyla oğlu 1986 D.lu Halep/SURİYE 

Nüf. kayıtlı olan MUHAMMED DAVUT hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 
davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1890 esas, 2014/510 karar sayılı ilamı ile 
sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi 
gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlatılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3823 

————— 
Esas No : 2013/1973 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Sabiha oğlu 1990 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MUHAMMED HAYYAN hakkında Kaçakçılık suçundan 
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1973 esas, 2014/501 
karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına 
ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine 
karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3824 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/110 

Karar No : 2013/481 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık K.K.T.C. 

Vatandaşı, Mehmet ve Cemile oğlu, 27.01.1960 Kıbrıs d.lu. 20 Yonca Sokak Kızılay-Lefkoşe-

KIBRIS adresinde oturur SÜLEYMAN SOYUTOK hakkında yapılan yargılama sonunda; sanığın 

5607 sayılı yasanın 3/1, 5237 sayılı yasanın TCK. 61, 62 ve 52/2 maddeleri gereğince 10 Ay 

hapis ve 1.000,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında hüküm olunan 

hapis cezasının iki yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir 

suçtan mahkum edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibariyle yeniden suç işlemeyeceği kanaatine 

varıldığından 5728 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının 

geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/8 

maddesi gereğince beş yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren 

herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, Sanığın denetim süresi içinde kasten 

yeni bir suç işlemediği taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık 

hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç 

işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına, TCK.54/1 maddesi gereğince Kaçağa 

konu miktar ve nitelikleri KEMTV'de yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE dair verilen hüküm 

tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık SÜLEYMAN SOYUTOK'a 

tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, kararın Mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan 

edilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur. 3667 

————— 
Esas No : 2013/247 

Karar No : 2013/375 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan Bulgaristan uyruklu 

sanık Sami ve Ferdiye kızı, 07.02.1964 Stremtsı-Bulgaristan D.lu. olup halen Svetlina Sokak 

No:5-Haskovo-Bulgaristan adresinde oturur ROSEN STANCHEV MIHAYLOV hakkında 

yapılan yargılama sonunda mahkememizce sanığın 5607 sayılı Yasanın 3/1, TCK.nun 61, 62, 

52/2 maddeleri gereğince 10 Ay Hapis ve 400,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

TCK. 51/2 maddesi gereği sanığın önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyetine ilişkin bir karar 

bulunmayışı ve cezasının ertelenmesi halinde yemden suç işlemeyeceği hakkında mahkememizce 

olumlu kanaat elde edilmiş olması sebebiyle TCK.nun 51/2 maddesi gereğince tertip olunan hapis 

cezasının ERTELENMESİNE, TCK.nun 51/3 maddesi gereğince sanığın 2 Yıl süre ile denetim 

altına alınmasına, TCK.nun 51/6 maddesi gereğince hükümlünün kişiliği ve sosyal durumuna 

göre hakkında denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi 

görevlendirilmeden geçirilmesine, TCK.nun 54/1 maddesi gereğince kaçağa konu miktar ve 

nitelikleri KEMTV’de yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE dair verilen hükmün tebligat ve 

yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık ROSEN STANCHEV MIHAYLOV’a 

tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, kararın Mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre ile 

asılmasına karar verilmiş olup, ilan olunur. 3668 
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Menderes 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/297 

Karar No : 2013/866 

Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 01/10/2013 tarihli ilamı Hasan ve Sevim oğlu 04/01/1957 D.lu. İzmir, Bornova, Kazımdirik 

Pınarbaşı Mah. nüfusuna kayıtlı, Ergene Mahallesi 532 sokak No: 13 Bornova/İzmir adresinde 

oturan BÜLENT AKDENİZ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve hakkında verilen “Göçmen 

Kaçakçılığı suçundan cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de; yapılan yargılama 

sonunda ve tüm dosya kapsamına göre üzerine atılı suçu işlediğine dair, mahkumiyetine yeterli 

her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden, atılı suçtan CMK 

223/2-e maddesi gereğince yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle 

BERAATINE" ilişkin mahkememiz ilamı ile, 

Cumhuriyet Savcısının sanık Bülent AKDENİZ'in "suçta kullanılan tekne ile göçmen 

kaçakçılığına kansan diğer sanıklar ile birlikte yakalandığım dosyadaki diğer delil ve belgelere 

göre göçmen kaçakçılığı yapma suçunu işlediğini, eylemine uyan TCK. 79/1-b maddesi uyarınca 

Cezalandırılması yerine Beraat karan verilmesinin usul ve yasaya aykırı bulunması nedeniyle 

verilen Beraat kararının bozularak cezalandırılması yönünde temyiz talebinde bulunduğuna ilişkin 

TEMYİZ DİLEKÇESİ kendisine tebliğ edilememiştir. 

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

talebinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ve temyiz talebinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ 

edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 3677 

—— • —— 

Antalya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2009/384 

Karar No : 2011/133 

Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan sanık 

SADULLA GENJAEW hakkında mahkememizin 15/03/2011 tarih ve 2009/384 Esas, 2011/133 

Karar sayılı Karan ile sanık Sadulla GENJAEW’in hırsızlık suçundan TCK.nun 142/1-b, 35/2, 

53/l,a,b,c,d,e, 53/3 Mad. uyarınca 6 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına, sanığın sabıkasız 

oluşu, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurulduğunda 

yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkememize vicdani kanaat geldiğinden CMK.nun 231 

mad. Gereğince sanık hakkındaki bu suçtan verilen HUKMUN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, Sanığın herhangi bir yükümlülük yüklenmeksizin 5 yıl süre ile denetim 

süresine tabi tutulmasına, toplam 7,50 TL. Yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmiş 

olup, tüm araştırmalara rağmen sanık SADULLA GENJAEW’e kararın tebliğ edilemediği, 

yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

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

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

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu 

yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, 

beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile 

Antalya Nöb. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı kabil olup itiraz edilmediği takdirde 

kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 3757 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

200 GR. ÇAYKUR SİYAH SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ (EXPORT) VE DIŞ  

ZARFI (EXPORT) SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1) Teşekkülümüz ihtiyacı olan 200.000 Adet 200 gr. Çaykur Siyah Süzen Poşet Çay Kutu 

İskeleti (Export) ve 20.000.000 Adet 200 gr. Çaykur Siyah Süzen Poşet Çay Dış Zarfı (Export) 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında 

Açık İhale usulü ile satın alınacaktır. 

2) Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı / 

RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.05.2014 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

4) Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5) İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6) Tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7) Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır. 

8) İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9) İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 

10) Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 3941/1-1 

—— • —— 
GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE  

GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 4.774,97 TL ile en çok 47.749,68 TL arasında değişen; 

22/05/2014 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 197,30 TL, en 

çok 1.972,96 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, römork vb cinsi 20 (yirmi) adet 

araç; açık artırma suretiyle, Liman Mah. Liman Cd. No: 28/1 Büyükliman/Antalya adresindeki 

ihale salonunda 23/05/2014 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV Dahil) 

bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 4272/1-1 
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İKİLİ ÜÇLÜ ÇELİK ROLE İMAL ETTİRİLECEKTİR 

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Teşekkülün; 

a) Adres : AEL İşl. Müd. Çoğulhan Kasabası  

  Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve Faks Numarası : (0344) 524 22 82 / 524 22 80  

c) Elektronik Posta Adresi : ael@euas.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

 

a) Niteliği ve 

Türü Miktarı 

İhale Kayıt 

No Dosya No 

Şartname 

Bedeli 

İhale 

Tarihi 

1 - İkili Üçlü 

Çelik Role İmali 

11000 

Adet 
2014/53598 TER-AEL-2014-173 170,00-TL 19/06/2014 

 

b) Teslim Yeri : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler 

belirtecektir. 

d) İhale Usulü : Açık İhale Usulü. 

3 - İhalenin 

a - Yapılacağı Yer : AEL İşletme Müd. İhale Salonu. 

b - Tarihi ve Saati : Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00 

c - İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın Alma Şube 

Müdürlüğü  

4-1 - İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve 

Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif 

verecek olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur. 

4.2 - Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) 

bedelini 

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913 

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer 

aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir. 

- EÜAŞ.Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Fak: 0-344-5242280) Çoğulhan 

kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ  

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek 

Odası belgesi, isteklinin Ortak Girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 

Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)  

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç) ’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz.) 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel 

Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir. 

 4231/1-1 
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KİREÇTAŞI İSTİHRAÇ VE NAKLİYESİ MAL ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2014/54895 Kampanya Dönemi ihtiyacı 3.500 Ton (±% 20 toleranslı) 

Kireçtaşı İstihraç ve Nakliyesi Mal Alımı işi Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale 

Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek 

düzeyde olması veya herhangibir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME 

USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir. 

İhale Kayıt numarası  : 2014/54895 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YURTBAŞI/ELAZIĞ 

b) Telefon ve faks numarası : 424 2512875-79 - 424 2512414 

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

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa)  : - 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 3.500 Ton (± %20 toleranslı)Kireçtaşı İstihraç ve 

Nakliyesi Mal Alımı 

b) Teslim yeri : Elazığ Şeker Fabrikası 

c) Teslim programı :     Termin Programı  Miktar(Ton) 

  01 EYLÜL-30 EYLÜL 2.000 

  01 EKİM -30 EKİM 1.500 

                             TOPLAM 3.500 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 30/05/2014 - 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 yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 

gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 

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

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

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

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

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

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

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

belge 

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

kriterler 

4.3.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen 

bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 

4.3.6. Alım konusu ile ilgili imalat yeterlik ve imalata yeterlilik belgeleri: 

- İşletme Ruhsatı 

- İşletme İzin belgesi 

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 03.02.2005 tarih ve 25716 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği; 30 kişiden az çalışan ocaklarda 

‘Maden Mühendisi Teknik Nezaretçi, 30 kişiden fazla çalışan ocaklarda ‘Maden Mühendisi 

Daimi Nezaretçi’ bulundurma zorunluluğu getirmiş olduğundan, ruhsat sahibince alınmış Maden 

Mühendisi Geçici ve Daimi Nezaretçi Belgesi veya bunlardan birinin bulundurulacağına dair 

noter onaylı taahhütname vermek zorundadır. 

4.3.8. 

4.3.8.1. Kalite’ye ilişkin belgeler: 

İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayiinde kullanılabilir olduğunu 

belgeleyecektir. 

Rapor: Teslim edilecek taşın fiziksel ve minerolojik özelliklerini gösteren analiz raporu 

MTA Enstitü’sünden alınacaktır. Bu analize esas olacak numuneler fabrikamız yetkililerince 

ocaktan alınıp, analiz ücretleri istekli tarafından karşılanmak kaydıyla MTA Enstitüsüne 

gönderilecektir. Kimyasal özelliklerini gösteren analiz raporu ise MTA Enstitüsü veya Türkiye 

Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü veya fabrikalarımız laboratuarlarından alınmış olacaktır. 

(Bu rapor ihale aşamasında verilecektir.) 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. İhale konusu işe ait Kireçtaşı İstihraç ve Nakliyesi Mal alımı ile ilgili iş bitirme 

belgesi kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00 (YüzTürkLirası) 

karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI HABERLEŞME 

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

gönderilebilir. 
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9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 

Diğer Hususlar: 

Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 4297/1-1 

—— • —— 

YAPRAK BUZ ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 250.000 Kg yaprak buz alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 28.05.2014 Çarşamba günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 28.05.2014 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74 4288/1-1 

————— 

ÖZEL AMAÇLI (PİDELİK-SOMUNLUK) UN ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 20.000 Çuval Özel Amaçlı (Pidelik-

Somunluk) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 03.06.2014 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 03.06.2014 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66           Faks : 397 33 71 - 74 4289/1-1 
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KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kireç Taşı Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık 

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

İhale kayıt numarası : 2014/54930 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Ankara 

Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 422 212 10 44 - 0 422 212 10 52 

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

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız sahasında teslim esasına göre 7.000 

Ton Kireçtaşı alımı;  

b) Teslim yerleri : Malatya Şeker Fabrikası Sahası 

c) Teslim tarihi : 01/09/2014 - 30/11/2014Tarihler arasında termin 

programına göre teslim edilecektir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 02/06/2014 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler : 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı 

beyannamesi, 

f) 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, 
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4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler  

4.2.1 - Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir 

olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış 

veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya 

Fabrikalarımız laboratuarlarında alınmış rapor olacaktır. 

4.2.2 - İş deneyim belgeleri  

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

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin 

% 30’undan az olmamak üzere; 

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

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,  

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form-TŞFAŞ M/İş Bitirme Belgesi 

Formu),  

verilmesi zorunludur. 

İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru 

tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu 

belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. 

Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar 

iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.  

4.2.3 - İşletme Ruhsatı  

4.2.4 - İşletme İzin Belgesi  

4.2.5 - Bu ihalede benzer iş olarak, Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast 

üretimi” benzer iştir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı, Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığında satın alınabilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 02/06/2014 Pazartesi Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, 

olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır. 

9 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - İş bu şartname konusu mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4258/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. ve 26. 

maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan 

Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge’de 

belirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile, ilgili Anabilim dallarında uzmanlaşmış, aylık 

ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri 

alınacaktır.  

Başvuru Şartları:  

* Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet 

vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için 

askerlik durum belgesi, Profesörlük, Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri, 

yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri 

ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, 

eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör kadroları için beş (5), 

Doçent kadroları için dört (4) nüsha dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında 

bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek 

başvurmaları gerekmektedir. 

* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak 

adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir.  

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış 

denkliğinin olması şarttır. 

* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk 

Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No:35-37 PK. 35100 

Bornova - İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son 

başvuru tarihi 2 Haziran 2014’tür. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 

Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 

başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

* İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜM ADI 

KADRO 

ÜNVANI 

KADRO 

ADEDİ UZMANLIK ALANI 

Mühendislik  

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Bölümü 

Prof.Dr. 1 

Doktora ve Doçentlik derecelerini Endüstri 

Mühendisliği alanında almış olmak. Üretim, 

Envanter ve Servis Sistemlerinin Performans 

Analizi; Rassal Süreçler ve Rassal 

Modelleme; Kuyruk Teorisi; Optimal 

Denetim alanlarında eğitim, araştırma ve 

yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında 

akademik iş tecrübesine sahip olmak. 

Mühendislik  

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Bölümü 

Prof.Dr. 1 

Doktora ve Doçentlik derecelerini Endüstri 

Mühendisliği alanında almış olmak. 

Otomasyon ve gömülü denetim, açık kaynak 

yazılım, rassal modelleme alanlarında eğitim, 

araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen 

yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip 

olmak.  



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 2014 – Sayı : 29004 

 

FAKÜLTE BÖLÜM ADI 

KADRO 

ÜNVANI 

KADRO 

ADEDİ UZMANLIK ALANI 

Mühendislik  

Fakültesi 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Bölümü 

Doç.Dr. 1 

Doktora ve Doçentlik derecelerini Elektrik-

Elektronik Mühendisliği alanında almış 

olmak. Elektromanyetik, mikrodalga, anten 

alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar 

yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş 

tecrübesine sahip olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

İlişkiler 

Bölümü 

Doç.Dr. 1 

Doktora ve Doçentlik derecelerini 

Uluslararası İlişkiler alanında almış 

olmak. Uluslararası Ekonomi Politik, Avrasya 

Siyaseti, Orta Doğu Siyaseti, Uluslararası 

Güvenlik, Enerji Politikaları, Türk Dış 

Politikası alanlarında eğitim, araştırma ve 

yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında 

akademik iş tecrübesine sahip olmak. 

 4195/1-1 
—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Vuslat İlim Kültür Hizmet ve Yardım Vakfı 
VAKFEDENLER: Şevket GÖKŞAN, Abdulhakim NALKIRAN, Yalçın COŞKUN 
VAKFIN İKAMETGAHI: ERZURUM 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/04/2014 tarih ve E.2013/161, K.2014/506 
sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Fertlerin meşru olan her türlü hayati, iktisadi ve içtimai ihtiyaçlarını 
karşılamak; nerede olursa olsun yardıma muhtaç, mağdur veya mazlum olmuş insanlara gerekli 
insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için 
gerekli tüm girişimlerde bulunmak. Değerlerine bağlı ahlaklı, kültürlü ve bilinçli insanlar 
yetiştirmek maksadıyla her seviyede eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : Erzurum İli İstasyon Mahallesi, 11 Ada 509 parselde kayıtlı 
arsa, Erzurum İli Yakutiye İlçesi Dadaş Mahallesi Harmanlar Mevkii, 21 pafta, 1049 parselde 
kayıtlı tek katlı kargir ev ve harman yerinin 1333/2000 payı, Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kavak 
Mahallesi, Gaziler Mevkii, 21.m.3 pafta,3229 ada, 2 parselde kayıtlı 207 m2 miktarlı arsa. Ve 
20.000.-TL.(Yirmibin Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU: Şevket GÖKŞAN, Abdulhakim NALKIRAN, Soner YILDIRIM, 
Mustafa DAŞTAN, Ferit SUCİ 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyetin 
oybirliğiyle alacağı bir kararla ve yine Mütevelli Heyetin belirteceği bir hayır kurumuna 
bırakılabilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 4257/1-1 
————— 

Arz Kültür ve Eğitim Vakfı Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/4/2014 tarihinde 
kesinleşen, 04/11/2013 tarih ve E: 2013/22, K: 2013/522 sayılı kararı gereği dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanunun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 4256/1-1 
—— • —— 

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden: 
Gümrüğümüzce Kavak Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. adına tescilli 14473/07.06.2005 sayı 

ve tarihli serbbest dolaşıma giriş beyannamelerinden 470-TL Gümrük Vergisi, ile 1055-TL 
Katma Değer Vergisinin tahsiline ilişkin düzenlenen 1104 sayılı ve 12.03.2014 tarihli Ödeme 
Emri, yükümlü firmanın Battalgazi Mahallesi, Kaplanı Derya Cad. No: 107-Kurtalan/SİİRT 
adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT 
Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarının tebliğ tarihinden 
itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi veya aynı süre içersinde borcunuzu karşılayacak değerde mal 
bildiriminde bulunulması, itirazda bulunulması halinde itirazın aynı süre içersinde İdari Yargıda 
kullanılması aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur. 

 4273/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:14.05.2014      Karar No: 6706 

ŞİRKETLERİN : 

• TİCARİ UNVANLARI  : 1) TransAtlantic Turkey Ltd 

  2) TransAtlantic Exploration Mediterranean Int Pty Ltd.. 

• MERKEZ ADRESLERİ  : 1) P.O Box N-3944 Kings Court Bay Street Nassau, 

BAHAMAS 

  2) 20 Howard St. Perth Australia 6000 

• TÜRKİYEDEKİ ADRESLERİ : 1) Şehit Ersan Caddesi No:24/7, Çankaya ANKARA 

  2) Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat:5-6   34330 

Etiler-Beşiktaş-İSTANBUL 

• MÜRACAAT TARİHLERİ : 19.03.2014-25.03.2014 

RUHSATIN : 

• MAHİYETİ : Arama ruhsat süresinin uzatımı  

• SAHA İŞARETİ : TAT-TEM/B 

• KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 7147 Hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : AR/TAT-TEM/4174 

• VERİLİŞ TARİHİ : 26.06.2006 

KARAR: 

Trans Atlantic Turkey Ltd. ve TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty. 

Ltd. Şti’nin müştereken sahip bulundukları, yukarıda bölgesi, saha işareti, ili, yüzölçümü ve hak 

sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin ruhsat sahasında yapılan petrol keşfine 

istinaden 26.06.2014 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8 ve Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17/4 üncü maddeleri gereğince iki yıl süre ile uzatılması için 

müracaatta bulunmuşlardır. 

TransAtlantic Turkey Ltd. ve TransAtlantic Exploration Mediterranean International 

Pty.Ltd.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu 

tespit edildikten sonra, arayıcıların arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek 

maksadıyla, müştereken sahip bulundukları AR/TAT-TEM/4174 hak sıra numaralı petrol arama 

ruhsat sahasında petrol keşfinde bulunulması nedeniyle, ruhsatın süresinin 26.06.2014 tarihinden 

itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8 ve Geçici 1 inci maddeleri gereğince 26.06.2016 

tarihine kadar iki yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. 4271/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun Siirt ve Batman illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu 

AR/TPO/3797 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili 

olarak ARİ/TPO/K/L47-d1-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı iktisabı için 21.04.2014 

tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 4270/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 14.05.2014      Karar No: 6704 

ŞİRKETLERİN : 

• TİCARİ UNVANLARI : 1) TransAtlantic Exploration Mediterranean Int Pty Ltd. 

  2) DMLP Ltd. 

• MERKEZ ADRESLERİ : 1) 20 Howard st. Perth Australia 6000,  

  2) P.O Box 2070 AMS 4, Avenue de I’Avant Poste 1002 

Lausanne Switzerland,  

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESLERİ : 1-2 Nispetiye Cad Akmerkez, B Blok Kat: 5-6    34330 

Etiler-Beşiktaş- İSTANBUL  

• MÜRACAAT TARİHİ : 17.02.2014 

RUHSATIN :  

• MAHİYETİ : İşletme ruhsat süresinin uzatımı  

• SAHA İŞARETİ : TEM-DMP/A 

• KAPSADIĞI İL : Batman 

• KAPSADIĞI İLÇE : Kozluk 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 3596 Hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : ARİ/TEM-DMP/547–829 

• BAŞLANGIÇ TARİHİ : 15.11.1967 

• VERİLİŞ TARİHİ : 05.06.1968 

KARAR: 

Trans Atlantic Exploration Mediterranean Int Pty Ltd. ve DMLP Ltd Şti.’nin müştereken 

sahip bulundukları, yukarıda, saha işareti, İli, İlçesi, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol 

işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 01.06.2015 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 8/3 maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 1/3 üncü 

maddeleri gereğince 01.06.2025 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta 

bulunmuşlardır. 

Trans Atlantic Exploration Mediterranean Int Pty Ltd. ve DMLP Ltd Şti’nin süre 

uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli 

menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/TEM-

DMP/547–829 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin sahada verilen üretim ve 

faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 

üncü maddesi gereğince 01.06.2025 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. 

 4269/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:14.05.2014      Karar No: 6705 

DEVREDEN ŞİRKETİN : 

• TİCARİ ÜNVANI : Anatolia Energy (Turkey) Inc. 

• MERKEZİ : Zephyr House, 122 Mary Street P.O. Box 709, Grand 

Cayman KY-1107 Cayman Adaları 
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• TEBLİGAT ADRESİ : Piyade Sokak No:18/10 06540 Çankaya- ANKARA 

DEVRALAN ŞİRKETİN: 

• TİCARİ ÜNVANI  : Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.  

• MERKEZİ : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:163 Şişli 

İSTANBUL  

• TEBLİGAT ADRESİ  : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat: 9   06510 Söğütözü-

ANKARA 

DEVREDİLEN PETROL HAKKININ 

 MAHİYET : Anatolia Energy (Turkey) Inc.Şti.’nin AR/ÇPA-ANT/ 

4413, 4414, 4415, 4416, 4614, 4778, 5076, 5077 ve 

5078 hak sıra no.lu 9 adet petrol arama ruhsatının her 

birindeki %50’şer hissesinin ve AR/ÇPA-ANT/4494, 

4495 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatının 

her birindeki %25’şer hissesinin Çalık Petrol Arama 

Üretim San. ve Tic. A.Ş.’ne devri. 

MÜRACAAT TARİHİ : 24.03.2014 

KARAR: 

Anatolia Energy (Turkey) Inc. Şti., Çalık Petrol Arama Üretim San. Tic. A.Ş. ile 

Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır illerinde müştereken sahip bulundukları AR/ÇPA-

ANT/4413, 4414, 4415, 4416, 4614, 4778, 5076, 5077 ve 5078 hak sıra no.lu 9 adet petrol arama 

ruhsatın her birindeki %50’şer hissesinin, Mardin, Diyarbakır illerinde müştereken sahip 

bulundukları AR/ÇPA-ANT/4494, 4495 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatının her 

birindeki %25’şer hissesinin Çalık Petrol Arama Üretim San. Tic. A.Ş. ’ne devretmek, Çalık 

Petrol Arama Üretim San. Tic. A.Ş. de söz konusu 9 adet ruhsatın her birindeki %50’şer hisse ile 

2 adet ruhsattaki %25’şer hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için 6491 sayılı 

Türk Petrol Kanunu’nun 21 nci maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 8 

maddesinin (d) bendine ve 21 maddesinin 4 üncü fıkrasına istinaden 24.03.2014 tarihinde Genel 

Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı’nın 05.05.2014 tarihli Olur’ları alındıktan sonra; 

Anatolia Energy (Turkey) Inc. Şti..’nin AR/ÇPA-ANT/ 4413, 4414, 4415, 4416, 4614, 

4778, 5076, 5077 ve 5078 hak sıra no.lu 9 adet petrol arama ruhsatının her birindeki % 50’şer 

hissesinin ve AR/ÇPA-ANT/4494, 4495 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatının her 

birindeki % 25’şer hissesinin Çalık Petrol Arama Üretim San. Tic. A.Ş.’ne bütün hak ve 

vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, devredilmesine ve 

Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 nci maddesi gereğince 

karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde AR/ÇPA-ANT/ 4413, 4414, 

4415, 4416, 4614, 4778, 5076, 5077, 5078, ve AR/ÇPA-ANT/4494, 4495 hak sıra no.lu 

ruhsatların tamamı Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin olacaktır. 

 4268/1-1 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/804 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Sakarya İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 
İl/İlçe Sakarya/Erenler 

Adresi 
Yenimahalle Sakarya Caddesi   

No: 373 
Tel-Faks 0 264 241 20 13 - 0 264 241 20 16 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Sakarya Royal Yemek Gıda Ürün. San. 

ve Tic. Ltd. Şti. 

Ahmet Sağlam                            

(T.C. No: 37087396924) 

Adresi 
Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 36 

Erenler/Sakarya 

Enes Sağlam                               

(T.C. No: 37009399538) 

T.C. Kimlik No.  
İrfan Nurdoğan                           

(T.C. No: 44078055968) 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7400401526  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 20049                                          

Oda Sicil No: 27811 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 17.04.2014-87 Toplantı Yeri : SİNOP 

Karar Tarihi ve No : 17.04.2014-1767 

 

Sinop İli, Durağan İlçesi, Çampaşasakızı Köyü, Karaçam Sırtı üzerinde, mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait, orman vasıflı 214 ada, 1 parselde Bizans dönemi seramikleri ve bir mezar yapısına 

rastlanan alanın I. derece arkeolojik sit alanı olarak, bu alan içindeki yapı kalıntısının da (kilise) 

kültür varlığı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü’nün 21.01.2014 gün ve 201, 203 sayılı yazıları, Durağan Kaymakamlığı 

Tapu Müdürlüğü’nün 05.02.2014 gün ve 93, 94 sayılı yazıları, Sinop Valiliği Kadastro 

Müdürlüğü’nün 05.02.2014 gün ve 620 sayılı, 11.02.2014 gün ve 705 sayılı yazıları, kurum 

görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 04.02.2014 gün ve 20939 sayılı, Sinop 

Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 14.02.2014 gün ve 819 sayılı, Sinop İl Özel 

İdaresi’nin 18.03.2014 gün ve 2849 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 08.04.2014 gün ve 113 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Durağan İlçesi, Çampaşasakızı Köyü, Karaçam Sırtı üzerinde, mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait, orman vasıflı 214 ada, 1 parselde Bizans dönemi seramikleri ve bir mezar yapısına 

rastlanan alanın 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve 

belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, bu sit alanı içindeki yapı kalıntısının da 

(kilise) 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine, söz konusu yapı kalıntısının mahiyeti ve sınırlarının tam olarak anlaşılabilmesi ve 

arkeolojik verilerinin elde edilebilmesi için Müze Müdürlüğünce talep edilen kurtarma kazıları ve 

sondaj kazıları yapılmasının uygun olduğu görüşümüzün Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğüne iletilmesine, 

Karaçam Sırtı I. Derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya 

kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin 

hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi. 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 2014 – Sayı : 29004 

 

 
 4274/1-1 



18 Mayıs 2014 – Sayı : 29004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 18.04.2014-88 Toplantı Yeri : SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 18.04.2014-1771 

 

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Bahçecik Köyü, Kargoon Mevkii, 145 parselde, kaçak kazı 

yapılan alanda tespit edilen Roma dönemi yerleşim ve mezarlık alanının I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün 20.02.2014 gün ve 497 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği 

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 03.03.2014 gün ve 37609 sayılı, MTA Genel 

Müdürlüğü’nün 21.03.2014 gün ve 302 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 09.04.2014 gün ve 115 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Bahçecik Köyü, Kargoon Mevkii, 145 parselde, kaçak kazı 

yapılan alanda tespit edilen Roma dönemi yerleşim ve mezarlık alanının 2863 sayılı yasanın 6. 

maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 

1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda 

kabul edilmesine, kaçak kazı yapanlar hakkında yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan bilgi 

verilmesine, 

Kargoon Mevkii I. Derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya 

kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin 

hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 17.04.2014-87 Toplantı Yeri : SİNOP 

Karar Tarihi ve No : 17.04.2014-1759 

 

Sinop İli, Durağan İlçesi, Yukarı Karacaören ve kısmen de Aşağı Karacaören Köyleri 

sınırları içerisinde, Boyabat-Samsun karayolu kenarında, Sağırkaya Mevkii, İncecikkır Sırtı 

üzerinde, kadastro harici arazide bulunan İncecikkır Sırtı Höyüğü’nün I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün 17.01.2014 gün ve 172 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği 

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 04.02.2014 gün ve 20941 sayılı, Sinop İl Özel İdaresi’nin 

18.03.2014 gün ve 2849 sayılı yazıları, öneri sit alanının IV. grup arama ruhsat sahası içinde 

kaldığına dair MTA Genel Müdürlüğü’nün 17.02.2014 gün ve 176 sayılı yazısı, konuya ait 

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 07.04.2014 gün ve 112 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Sinop İli, Durağan İlçesi, Yukarı Karacaören ve kısmen de Aşağı Karacaören Köyleri 

sınırları içerisinde, Boyabat-Samsun karayolu kenarında, Sağırkaya Mevkii, İncecikkır Sırtı 

üzerinde, kadastro harici arazide bulunan İncecikkır Sırtı Höyüğü’nün 2863 sayılı yasanın 6. 

maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 

1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve ekli iki adet listede belirtilen koordinatlar 

doğrultusunda kabul edilmesine, 

İncecikkır Sırtı Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı 

yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına 

ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2014/6357 Tekirdağ İlinde Yürütülmekte Olan Ergene Havzasındaki Organize

Sanayi Bölgeleri Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılacak
Atıksuların Marmara Denizine Derin Deniz Deşarjı Projesi
Kapsamında Kollektör Hattı Güzergâhı Üzerinde Bulunan Bazı
Taşınmazların Ergene Havzasındaki Organize Sanayi Bölgeleri Adına
Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’e, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
2014/6124 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği
2014/6259 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Türk-Alman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
— Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

NOT: 17/5/2014 tarihli ve 29003 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Soma
Kazazedelerine Yardım Kampanyası ile İlgili 2014/8 Sayılı Başbakanlık
Genelgesi yayımlanmıştır.

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


