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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2013/4707
           Gediz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması;
Milli Eğitim Bakanlığının 1/4/2013 tarihli ve 414340 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli
ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/4/2013 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                                 Ö. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                             Ekonomi Bakanı V.

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

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

                                                             F. ŞAHİN                                                    B. YILDIRIM
                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

24 Mayıs 2013
CUMA

Sayı : 28656



           Karar Sayısı : 2013/4708

2013 Yılı Yatırım Programında 2012E010060 proje numarasıyla yer alan “Yeni Demiryolu

ve İkinci Hat Yapımları, Altyapı Rehabilitasyonu, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon

Tesisleri Yapımı Projesi” kapsamında Menemen-Manisa istasyonları arasının üç hatlı hale ge-

tirilmesi amacıyla ekli haritada gösterilen güzergâh üzerinde ihtiyaç duyulan taşınmazlar ile

üzerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

tarafından acele kamulaştırılması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 17/4/2013

tarihli ve 1363 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                                 Ö. ÇELİK

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                             F. ŞAHİN                                                    B. YILDIRIM

                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4710

           Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve

Otelcilik Yüksekokulunun kapatılması ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi

kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 5/4/2013 tarihli ve 488654 sayılı yazısı üzerine,

28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

22/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                                 Ö. ÇELİK

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                             F. ŞAHİN                                                    B. YILDIRIM

                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4711

           Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Yüksekokulunun kapatılması ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulması;

Milli Eğitim Bakanlığının 5/4/2013 tarihli ve 488682 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli

ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/4/2013 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                                 Ö. ÇELİK

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                             F. ŞAHİN                                                    B. YILDIRIM

                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           23 Mayıs 2013
       69471265-305-4777

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Mayıs 2013 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek
olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 23 Mayıs 2013
     68244839-140.03-161-375

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 23/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4777 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Mayıs 2013 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek
olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           23 Mayıs 2013
       69471265-305-4778

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Mayıs 2013 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi
Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 23 Mayıs 2013
     68244839-140.03-162-376

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 23/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4778 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Mayıs 2013 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi
Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           23 Mayıs 2013
       69471265-305-4779

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Yemen Cumhuriyeti
ve Sudan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 23 Mayıs 2013
     68244839-140.03-163-377

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 23/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4779 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Yemen Cumhuriyeti
ve Sudan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın vekâlet etmesi
uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           23 Mayıs 2013
       69471265-305-4780

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere; 24 Mayıs 2013 tarihinde Ürdün’e gidecek
olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 23 Mayıs 2013
     68244839-140.03-164-378

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 23/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4780 sayılı yazınız.
            Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere, 24 Mayıs 2013 tarihinde Ürdün’e gidecek
olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik
Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(pp) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“pp) Türkvet: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi
Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve iş-
letmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı veri
tabanını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) Organik tarım faaliyetleri, müteşebbis ile yetkilendirilmiş kuruluş arasında imzala-
nan sözleşmeye dayalı olarak yürütülür. Bu sözleşme; tarımsal faaliyetin bu Yönetmelik hü-
kümlerine göre yapılacağını belirleyen yazılı anlaşmayı ifade eder. Yetkilendirilmiş kuruluş
sözleşme yaptığı müteşebbis ile ilgili bilgileri kırkbeş gün içerisinde Organik Tarım Bilgi Sis-
temine (OTBİS) kayıt eder ve Bakanlığa bildirir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) Organik tarım faaliyetinde bulunmak isteyen müteşebbis, başvurduğu yetkilendi-
rilmiş kuruluş ile sözleşme yapar. Müteşebbis, organik tarım faaliyetini bireysel olarak yapa-
bildiği gibi, üretici grubu ile de yapabilir. Üretici grubu, organik tarım faaliyetini tüzel kişilik
altında yapabilir. Müteşebbis, organik tarım faaliyetini üretici grubu ile yapıyorsa her bir üretici
ile sözleşme imzalamak zorundadır. Bu durumda müteşebbis, üretici grubu adına yetkilendi-
rilmiş kuruluş ile sözleşme yapar. Üretici grubu içinde yer alan çiftçiler, müteşebbis olarak de-
ğerlendirilir ve bir kod verilerek kayıt altına alınır. Müteşebbis; aracı tüccar, depolama, işleme
ve benzeri fason hizmetleri yaptırdığı gerçek veya tüzel kişiler ile de sözleşme yapar. Fason
üretim yapan işletmeler de organik tarım kontrol sistemine dâhildir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Organik gübre ve toprak iyileştiricilerin üretimi ve ithalatı için Bakanlıktan izin alı-
nır. Bu izinlerden sonra, organik tarımda kullanılacak organik gübre ve toprak iyileştiricileri
için müteşebbis tarafından yetkilendirilmiş kuruluşa başvurularak uygunluk belgesi veya ser-
tifika alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, (ğ) ben-
dinin (3) numaralı alt bendi ile (ı) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“c) Organik hayvan yetiştiriciliğinde üremede doğal yöntemler kullanılır. Bununla bir-
likte suni tohumlamaya da izin verilir. Klonlama ve embriyo transferi gibi metotlar kullanıl-
maz.”

“3) Et üretimine yönelik kanatlılarda üç günlük yaştan küçük olmak kaydıyla on hafta,
yumurta üretimine yönelik kanatlılarda ise altı haftadır.”

“1) Etlik ve yumurtacı civcivler, geldikleri çiftlikten ayrıldıklarında üç günlük yaştan
küçük olmalıdır.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (h) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f), (ı), (i), (j) ve (k) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Yaylacılık yapılan dönemde; hayvanların yürüyerek bir otlatma alanından diğerine
geçerken organik olmayan alanlarda otlayarak tükettikleri yem miktarı yıllık yem rasyonunun
%10’unu geçemez. Bu oran tarımsal orijinli yemin kuru maddesinin yüzdesi olarak hesaplanır.
Her yıl hayvanların yaylada olduğu dönemin dışında, yemin en az %60’ı çiftlik bünyesinden
sağlanır. Bunun mümkün olmaması halinde, yemin eksik kalan bölümü, bu Yönetmelik hü-
kümlerini uygulayan diğer işletmelerden sağlanır.

Domuz ve kümes hayvanları için yemin en az %20’si çiftliğin kendisinden sağlanır.
Bunun mümkün olmaması halinde,  yemin eksik kalan bölümü, bu Yönetmelik hükümlerini
uygulayan diğer işletmelerden veya yem işletmelerinden sağlanır.”

“h) Organik hayvancılıkta hayvan beslemede aşağıdaki maddeler kullanılır.
1) Kimyasal çözücüler kullanılmadan üretilmiş veya hazırlanmış bitkisel veya hayvan-

sal kökenli organik olmayan yem maddeleri veya ek-5’in 2 nci maddesinde yer alan diğer yem
maddeleri,

2) Organik formları mevcut olmayan ve kimyasal çözücüler kullanılmadan üretilen ba-
haratlar, tıbbi ve aromatik bitkiler ve melasların kullanımı verilen her bir tür için %1 ile sınır-
landırılmış olup tarımsal kökenli yemin kuru maddesinin oranı yıllık olarak hesaplanır,

3) Hayvansal kökenli organik yem maddeleri,
4) Ek-5’in 1 inci maddesinde yer alan mineral kaynaklı yem maddeleri,
5) Sürdürülebilir balıkçılıktan elde edilen yemler aşağıdaki koşulları taşır:
-Yemler kimyasal çözücüler kullanılmadan üretilir veya hazırlanır.
-Yemlerin kullanımı otobur olmayan hayvanlarla sınırlandırılır.
-Hidrolize balık proteinleri kullanımı yalnızca genç hayvanlarla sınırlandırılır.
6) Deniz tuzu, iri kaya tuzu olarak tuz,
7) Ek-6’da yer alan yem katkı maddeleri.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1)

numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) Kimyasal yolla sentezlenmiş allopatik tıbbi veteriner ürünleri veya antibiyotiklerin

yerine, tedavi edilecek hayvan türü üzerinde tedavi edici etkisi bulunması koşuluyla,  ek-5’in
1 inci maddesinde ve ek-6’nın 3 üncü maddesinde yer alan ürünler ve fitoterapötik ürünler kul-
lanılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Arı kolonilerini beslemeye, yalnızca kovanların zor iklim koşullarından dolayı teh-
dit altında olması durumunda izin verilir. Besleme; organik bal, organik şeker şurubu ya da or-
ganik şeker ile yapılır. Besleme ile ilgili olarak kayıtlara; ürünün tipi, uygulama tarihi, miktarı
ve kullanıldığı kovanlara dair bilgiler yazılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin
(2) numaralı alt bendinin ikinci ve üçüncü paragrafı, (3) numaralı alt bendinin yedinci paragrafı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Etobur su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan yemler; öncelikle su ürünleri yetiştiri-
ciliği menşeli organik yem ürünleri, organik su ürünleri yetiştiricilik ürünleri ve parçalarından
elde edilen balık unu veya balık yağı, insan tüketimine uygun, sürdürülebilir balıkçılıktan gelen
yakalanmış balıklar ve parçalarından elde edilen balık unu veya balık yağı veya balık menşeli
içerik, bitkisel veya hayvansal kökenli organik yem maddelerinden sağlanır.
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Eğer organik kaynaklar mevcut değilse organik olmayan su ürünleri yetiştiricilik par-
çalarından veya insan tüketimi için sürdürülebilir balıkçılıktan gelen yakalanmış olan balıkların
parçalarından elde edilen balık unu ve balık yağı 31/12/2014 tarihine kadarki geçiş sürecinde
kullanılabilir. Bu yem maddeleri günlük rasyonun % 30'unu geçemez.”

“Organik balıkçılıkta mineral kökenli yem maddeleri,  ek-5’in 1 inci maddesinde yer
alması koşuluyla kullanılır. Yem katkı maddeleri, hayvan beslemede kullanılan belirlenmiş
ürünler ve işleme yardımcıları, ek-6’da yer alması ve kısıtlamalarına uyulması koşuluyla kul-
lanılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin
(2) numaralı alt bendinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş,
(c) bendine aşağıdaki (3) ve (4) numaralı alt bentler eklenmiş ve (ç) bendinin (1) numaralı alt
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Maya ve maya ürünleri tarımsal kaynaklı içerikler olarak hesap edilir.”
“3) Organik ürün etiketiyle satılacak yemlerde bulunan bitkisel ve hayvansal kökenli

tüm bileşenler bu Yönetmelik hükümlerine göre üretilir ve ürünün kuru maddesinin en az %95’i
organik içerikten oluşur.

4) Farklı oranlarda organik tarım metodundan gelen yem maddeleri ve/veya organik
tarımda geçiş sürecindeki yem maddeleri ve/veya 17 nci maddenin birinci fıkrasının (h) ben-
dinde izin verilmiş girdiler içeren işlenmiş yem maddeleri bu Yönetmeliğe uygun olarak orga-
nik üretimde kullanılabilir şeklinde etiketlenebilir.”

“1) Hazır ambalajlı gıdanın ve yemin etiketinde, ek-10’da belirtilen organik ürün logosu
ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşa verilen kod numarası bulunur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelikte yer alan organik ürünlerin taşınmasında, 29/12/2011 tarihli ve 28157
üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesi hükümlerine uyulur. Organik ürünlerin taşınması ile ilgili diğer kurallar aşağıda be-
lirtilmiştir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sertifikasyon, Bakanlıktan bu yetkiyi almış gerçek veya tüzel kuruluşlarca yapılır.
Sertifikasyon yetkisi verilen sertifikasyon kuruluşu veya kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, ser-
tifikasyon yetkisini başka bir kurum veya kuruluşa devredemez.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi ağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 38 – (1) Sertifikasyon kuruluşu veya kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, bu

Yönetmelik ile belirlenen kriterleri ve sertifikasyon esaslarının uygunluğunu TS EN 45011
(TS EN ISO/IEC 17065)’e göre sağlamak zorundadır. Sertifikasyon kuruluşu veya kontrol ve
sertifikasyon kuruluşu yapılan işin niteliğine göre kalite sistemini açıklayan bir Türkçe kalite
el kitabı hazırlar.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Kontrol kuruluşu, TS EN ISO/IEC 17020:2012 standardına göre; sertifikasyon ku-
ruluşu ile kontrol ve sertifikasyon kuruluşu TS EN 45011(TS EN ISO/IEC 17065)  standartla-
rına göre, Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği karşılıklı tanıma

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10



anlaşmasına göre geçerliliği mevcut uluslararası akreditasyon kurumlarından akredite edilir.
Yurtdışında akredite olmuş yabancı bir kuruluş Türkiye’de şube açması halinde, Türk Akredi-
tasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği karşılıklı tanıma anlaşmasına göre geçerliliği
mevcut uluslararası akreditasyon kurumlarından akredite olduğuna dair akreditasyon belgesini
müracaatta ibraz eder.

Akreditasyon kurumlarının akreditasyon kapsamında yer almayan; organik tarımda kul-
lanılacak gübreler, toprak iyileştiricileri, besin maddeleri ve bitki koruma maddeleri ile ilgili
faaliyet alanlarında akreditasyon hükmü aranmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yetkilendirilecek kuruluşların çalışma izni için başvuru koşulları
MADDE 40 – (1) Gerçek veya tüzel kişiler; kontrol, sertifikasyon veya kontrol ve ser-

tifikasyon faaliyetlerinde bulunmak için Bakanlığa müracaat eder. Komite tarafından gerekli
incelemeler yapılır ve müracaat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ilgiliye gerekli iznin
verilip verilmeyeceğine dair yazılı bilgi verilir. Müracaatları uygun görülen kuruluşlara akre-
ditasyon belgelerini Bakanlığa ibraz edinceye kadar, her bir faaliyet alanı için grup içerisinde
yer alan üreticiler de dahil en fazla on müteşebbis ile birer yıllık sözleşme yapması kaydıyla
çalışma izni verilir. Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan tüm faaliyet alanları ile ilgili
akreditasyonun tamamlanma süreci Bakanlıktan çalışma izni alınan tarihten itibaren otuz aydır.
Bu sürenin sonunda yetkilendirilmiş kuruluşun akredite olmadığı konularda çalışma izni iptal
edilir ve oniki ay geçmeden iptal edilen konularda yeniden çalışma izni verilmez. Akreditasyon
belgesi Bakanlığa ibraz edildiğinde akreditasyon kapsamındaki faaliyet alanlarında çalışma
izni yenilenir ve kapsam dahilinde yeni müteşebbislerle sözleşme yapılmasına izin verilir. Mev-
zuat kapsamında olan ancak akreditasyon kurumlarının akreditasyon kapsamında olmayan or-
ganik tarımda kullanılacak gübreler, toprak iyileştiricileri, besin maddeleri ve bitki koruma
maddeleri ile ilgili yetkilendirme Bakanlık tarafından aynı şekilde yapılır ve faaliyet alanlarında
müteşebbislerle sözleşme yapma sınırlaması aranmaz.

(2) Yetkilendirilecek kuruluşların çalışma izni için istenilen belgeler aşağıda belirtil-
miştir:

a) Yetki kapsamı ile kontrolör ve sertifikerlerin yetkilendirilmesine ilişkin başvuru di-
lekçesi,

b) Hukuki yapıyı belirtir belgeler;
1) Yetkilendirilecek kuruluş gerçek kişi veya tüzel kişidir. Gerçek kişilerde iş yeri açma

belgesi aranır.
2) Organik tarıma ilişkin faaliyetlerin şirketin ana faaliyet alanında yer aldığını gösterir

tescil belgesi veya Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı sureti ve son altı ay içerisinde
kayıtlı olunan ticaret odasından alınmış oda sicil kayıt belgesi.

3) Yetkilendirilecek kuruluş, yabancı bir kuruluşun Türkiye’deki şirketi veya şubesi ise
tüm yasal kuruluş işlemlerini tamamlamış olmalıdır.

c) Yetkilendirilecek kuruluş, henüz akredite olmamış ise Bakanlıktan yetki aldıktan
sonra Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında faaliyet göstereceği konularda akredite olmak için
Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği karşılıklı tanıma anlaşmasına
göre geçerliliği mevcut uluslararası akreditasyon kurumlarına akreditasyon başvurusunu yapar
ve kabul edildiğine ilişkin kayıt formunu veya eşdeğer belgeyi Bakanlığa ibraz eder.
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ç) Yetkilendirilecek kuruluşların yer ve organizasyon tanımlamalarına dair belgeler şun-
lardır:

1) Kuruluşun adı, adresi, tüm iletişim bilgileri ve logosuna ait belgeler,
2) Kontrolörlere ve sertifikerlere ait kimlik ve eğitim belgeleri,
3) Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarını gösterir resmi belgeler,
4) Firma yetkilileri ile kontrolör ve sertifikere ait noter onaylı imza sirküleri,
5) Yetkilendirilmiş kuruluşun organizasyon şeması ve görev tanımları.
d) En az aşağıdaki hususlara yer verilmiş olan Türkçe kalite el kitabı:
1) Organizasyon şeması ve görev tanımları,
2) Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun kontrol ve sertifikasyon yöntemini açıklayan do-

küman,
3) Sözleşme örnekleri,
4) Müteşebbis taleplerinin değerlendirilmesi,
5) Uygunsuzlukların tespiti ve kaydedilmesi,
6) Uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetlerin tanımlanması,
7) Uygunsuzluğun devamı durumunda uygulanacak yaptırımlar,
8) İtirazların değerlendirilmesi.
(3) Bakanlıkça yetkisi iptal edilen kuruluşlar, iptal edilme tarihi itibari ile geçerlilik sü-

resi devam eden sertifikalara ilişkin hukuki sorumlulukları devam eder.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Yetkilendirilmiş kuruluşların çalışma izni akreditasyon süresi ile sınırlıdır. Yetki-

lendirilmiş kuruluş, akreditasyon süresinin bitiminden otuz gün önce akreditasyon belgesi, ak-
reditasyon belgesi temin edilemediği takdirde akreditasyon durumuna veya sürecine ilişkin
belge ile süre uzatımı için Bakanlığa başvurmakla yükümlüdür. Yetkilendirilmiş kuruluşlar yet-
kileri kapsamında Bakanlığa karşı sorumludur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının
(a) bendinin (1) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde; ziraat mühendisi, veteriner hekim, su ürün-
leri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi ve gıda mühendislerine yönelik kontrolör kursu
açılır veya açtırılır.”

“1) Ziraat, veteriner, su ürünleri ve gıda mühendisliği fakültelerinin birinden veya deniz
bilimleri fakültesi balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümünden mezun olmak,”

“4) Noter onaylı imza sirküleri ve yetkilendirilmiş kuruluş ile yapılan sözleşme,”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin

(1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) Yetkilendirilmiş kuruluşlara yetki vermek, yetki süresini uzatmak, çalışma iznini

askıya almak ve yetkilendirilmiş kuruluşların yetkilerini iptal etmek,”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Orga-

nik tarım faaliyetlerinde bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Yumurta üretiminde kullanılan yumurtacı piliçlerin yaşı 18
haftadan büyük olamaz. Bu durum 31/12/2014’e kadar geçerlidir.”
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MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Yetiştiricinin yemlerini organik üretimden sağlayamaması
durumunda; domuz, ruminantlar ve kümes hayvanları için tarımsal kaynaklı yemin kuru mad-
desinin % oranı yıllık olarak hesaplanır ve aşağıdaki koşullara uymak kaydıyla organik olmayan
yemin kullanımına izin verilir.

a) Domuz ve kanatlı hayvanlar için, 31/12/2014 tarihine kadar %5,
b) Ruminantlar için 31/12/2013 tarihine kadar %5,
c) Rasyon kuru maddesinin % oranı yıllık olarak hesaplanır. Rasyon kuru maddesinin

maksimum % 25’i konvansiyonel yemlerden karşılanabilir.
(2) Müteşebbis, organik olmayan yemin kullanımı ile ilgili olan belgeleri muhafaza

eder.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Akreditasyon ile ilgili geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce çalışma izni yetkisi

verilen yetkilendirilmiş kuruluşlardan;
a) Akreditasyon süreci devam eden kuruluşlar ile belirli kapsamlarda akredite olan an-

cak diğer kapsamlarda akreditasyon sürecinde olan kuruluşların:
1) Yetki verildiği tarihten itibaren akreditasyon süreci iki yıldır. Kuruluşlar iki yıllık bu

süre içerisinde en fazla grup içerisindeki müteşebbislerde dahil bireysel olarak toplam sekizyüz
müteşebbisin kontrol ve sertifikasyon iş ve işlemlerini yürütür.

2) 1/1/2013 tarihinden önce grup içerisindeki müteşebbislerde dahil bireysel olarak top-
lam sekizyüz müteşebbisi geçen kuruluşlar,  akredite olmadıkları kapsamda yeni sözleşme ya-
pamazlar.

b) Belirli kapsamda akredite olan, diğer kapsamlarda akredite olmayan ve verilen iki
yıllık akreditasyon süreci dolan kuruluşlar:

1) (a) veya (b) bendine göre akredite olmadığı kapsamlarda yetkileri iptal edilir.
2) (a) veya (b) bendine göre kapsam genişletme veya yeniden çalışma izni müracaatla-

rında, 40 ıncı maddedeki çalışma izni verilmesi için geçmesi gereken oniki ay süre haricindeki
diğer hükümleri uygulanır.

c) Bu maddenin yayımı tarihinden önce çalışma izni yetkisi verilen kuruluşların yetki-
leri verilen süre sonuna kadar devam eder. Bu süre sonunda yeniden yetkilendirmede 41 inci
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinde yer alan “Tarım ve Köyişleri
Bakanı” ibaresi  “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-5, ek-6 ve ek-8 ekteki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 25 – Bu Yönetmeliğin 6, 7, 9 ve 10 uncu maddeleri 31/12/2013 tarihinde, di-
ğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

18/8/2010 27676

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 6/10/2011 28076
2- 14/8/2012 28384
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLȊ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/5/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde geçen “özürlüler” ibareleri “engelliler”,
“özürlü” ibareleri “engelli”, “özür” ibareleri “engel” ve “özürlünün” ibaresi “engellinin” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Doğal afetler veya çeşitli nedenlerle Bakanlık, valilik ya da kaymakamlıkça alına-
cak tatil kararları nedeniyle yapılamayan eğitimler öncelikle ay içerisinde bunun mümkün ol-
maması durumunda takip eden ayda yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Devam zorunluluğu bulunan okullarda kayıtlı olan zorunlu eğitim çağındaki engelli
bireyin eğitimine devam etmesi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
geçen “bir yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yürü-

tülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans ve

doktora programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/5/2012 28296

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/12/2012 28487
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Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde bi-

limsel eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,
c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri

çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğ-
retim üyesini,

ç) Doktora Yeterlik Komitesi: Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı ile bilim/sanat
dalı başkanlarından dört öğretim üyesi seçilmesiyle oluşan toplam beş öğretim üyesinden olu-
şan komiteyi,

d) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

e) Enstitü: Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin lisansüstü eğitim ve öğretim yapan
enstitülerini,

f) Enstitü Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde enstitüler için be-
lirlenen anabilim/anasanat dallarını,

g) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliğinde belirtilen anabilim/anasanat dallarının başkanlarını,

ğ) Enstitü Anabilim Dalı Kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığında, varsa
yardımcıları ve Enstitü anabilim/anasanat dalını oluşturan bilim dalları başkanlarından oluşan
kurulu,

h) Enstitü Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Enstitülerinin Müdür ve Müdür
yardımcıları ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve Ens-
titü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) ESOGÜ: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
j) İkinci danışman: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan öğrencinin

tez veya uygulama konusunun özelliği gereği Enstitü Yönetim Kurulunca atanan, üniversitede
ya da başka bir yükseköğretim kurumunda görevli bulunan öğretim üyesini ya da kamuda ya
da özel sektörde çalışan en az doktora unvanına sahip bir kişiyi,

k) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
l) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için ilgili Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
m) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
n) Sanatta Yeterlik Danışmanı: Enstitüde kayıtlı sanatta yeterlik öğrencilerine rehberlik

etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulunca atanan en az doktoralı öğretim elemanını,
o) Senato:  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,
ö) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

hazırlanan bilimsel bir çalışmayı yansıtan dokümanı,

24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21



p) Tez İzleme Komitesi: Biri öğrencinin danışmanı, biri ilgili Enstitü anabilim dalı için-
den ve biri de aynı Enstitünün diğer anabilim/anasanat dallarından gerek duyulması halinde
başka yükseköğretim kurumlarının ilgili anabilim/bilim ya da anasanat/sanat dalları öğretim
üyelerinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

r) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
s) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
ş) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
t) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini (ESOGÜ),
u) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü, Ders Yükü,

Danışman Atanması ve Tez Çalışması
Programlar
MADDE 4 – (1) Üniversitede tezli ve tezsiz yüksek lisans programı uygulanır.
(2) Öğrenci tezli yüksek lisans yapmakta iken kendi isteği, koşulların uygun olması,

anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezsiz yüksek
lisans programına geçiş yapabilir.

(3) Tezli yüksek lisans yapmakta iken tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunma
aşamasında tezi reddedilen öğrenci talep etmesi halinde tezsiz yüksek lisans programına geçe-
bilir ancak ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri koşulları yerine getirmiş ise kendisine
tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi kesilir.

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar

şunlardır:
a) İlan edilen bir tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayın belirlenen

koşullara uygun bir lisans diplomasına sahip olması, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sı-
navından (ALES) başvurduğu puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato
tarafından belirlenen ALES standart puanına, Senato tarafından belirlenen taban puanlardan
az olmamak koşuluyla lisans not ortalamasına ve YDS, KPDS veya ÜDS sınavlarından Senato
tarafından belirlenen bir puana ya da ÜAK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil
puanına sahip olması gerekir.

b) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin;
1) En az 55 ALES puanı ya da eşdeğerliliği ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan

muadili bir puan almaları,
2) YDS, KPDS veya ÜDS’den ya da eşdeğerliği ÜAK tarafından kabul edilen bir sı-

navdan Senato tarafından kabul edilen bir puan almaları gerekir.
c) Yüksek lisans programına girişte başvuru sıralama puanı oluşturmada;
1) Lisans not ortalamasının %25’i,
2) ALES puanının %50’si,
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3) Yabancı dil puanının %25’i kullanılır.
d) Enstitüler, alt yapısını hazırlamak koşulu ile yabancı dil destekli veya yabancı dilde

öğretim yapan program açabilirler. Bu durumda öğrenci kabulü ve öğretimine ait gerekli dü-
zenlemeler, ilgili Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile yapılır. Yabancı dil hazırlık sı-
nıfında geçen süre, öğrenim süresinden sayılmaz.

Ders yükü
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı, en az toplam yirmi bir kredilik ve en az

yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Derslerin
başarı notu en az CC ve akademik başarı notu 3,00/4,00 olmak zorundadır. Seminer dersi, uz-
manlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Dersler öğrencinin de görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı ve başka anabi-
lim/anasanat dallarında açılan dersler arasından danışman tarafından belirlenir ve Enstitü ana-
bilim/anasanat dalı başkanının onayı ile Enstitüye bildirilir. Danışman atanıncaya kadar Enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanı geçici danışmanlık görevini yürütür.

(3) Öğrencinin alacağı derslerden en çok ikisi lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, danışman ve ilgili enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan derslerden en çok oniki kredisi sayılmak koşulu ile ders seçile-
bilir.

(4) Bir dersin yarıyıldaki kredi değeri, dersin o yarıyıldaki haftalık teorik ders saatinin
tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamıdır.

(5) Yatay geçişte ve diğer yükseköğretim kurumlarından 100’lük sistemde alınan not-
ların kabulünde Senatoca belirlenen dönüşüm çizelgesi uygulanır. Öğrencinin; özel öğrencilik,
tezli ya da tezsiz lisansüstü programlardan almış olduğu ya da başka yükseköğretim kurumla-
rından almış olduğu derslerin eşdeğer olmak koşulu ile en fazla 12 kredisi sayılır. Bu kredi
tutarı programda alınması zorunlu toplam krediden düşülebilir. Bu derslerde BB ve üzeri başarı
notu olanlar ile CB notlu sadece bir ders olmak üzere 12 kredilik dersler değerlendirmeye alınır.
Ders notu CC ve altında olanlar dikkate alınmaz. Derslerin içeriklerinin eşdeğerlilikleri, içeriğin
Enstitü ders içeriği ile en az %75 benzer olması koşulu dikkate alınarak Anabilim/anasanat
dalı akademik kurulunun olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

Süre
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır

(6 yarıyıl). Öğrenci, yüksek lisans programının gereklerini yerine getirdiği takdirde üç yarı-
yıldan daha önce olmamak üzere altı yarıyıldan daha kısa sürede de mezun olabilir.

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

(3) Altı yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan
ve 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenci tezli yüksek lisansa devam edip
etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek
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isteyen öğrenci BB ve üstü notlar ile başardığı dersler dışında, genel not ortalamasını sağlaya-
cak şekilde CB ve daha düşük notla geçtiği ve başarısız olduğu dersleri tekrar eder ya da yeni
farklı dersler aldırılabilir.

(4) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren ve 3,00/4,00 genel not ortala-
masını sağlayan, ancak tez çalışmasını toplam üç yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez
savunma sınavına giremeyen öğrencinin danışmanı ve tez konusu anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir. Azami süresini aşan öğ-
renciye yeni danışmanı toplam dokuz krediyi geçmemek üzere yeni ders/dersler aldırabilir.

Danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 8 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için, Senatonun

kabul ettiği lisansüstü öğretim ölçütleri ile belirlenen danışmanlık niteliklerine uygun öğretim
üyeleri ya da doktoralı öğretim elemanları arasından bir danışman belirleyerek ders kayıtla-
rından önce Enstitüye önerir. Danışman önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci danışman ata-
nabilir. Derslerinde başarılı olanlara, en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar tez konusu belirlenir.

(2) Danışman, ilgili enstitü yönetim kurulunun düzenleyeceği esaslara göre yönettiği
tez çalışmasını değerlendirerek enstitüye bildirir. Tez çalışması üst üste iki veya aralıklı olarak
üç kez başarısız olarak değerlendirilen öğrenci yüksek lisansa devam edip etmeyeceğini ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni
bir danışman atanabilir ve yeni bir tez konusu belirlenip enstitüye bildirilir.

(3) Bir tez danışmanına düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, ilgili anabilim/anasa-
nat dalının özelliği de gözetilerek anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda belirlenir ve Ens-
titü Kurulunda karar verilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 9 – (1) Öğrenci yüksek lisans tezini, ilgili enstitüce belirlenen yazım kural-

larına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile önerilir ve enstitü

yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de
Yükseköğretim Kurumu içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yüksek-
öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması du-
rumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyesi sayısının bir fazlası sayıda tez kopyası enstitüye teslim edilir. Tez savunma
sınavı belirlenecek tarih, yer ve saatte yapılır.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
kişisel raporlarını hazırlayarak, danışmanın belirlediği ve enstitüye bildirdiği gün ve saatte top-
lanır ve öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavı, en az bir saat olmak üzere tez çalışma-
sının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Bu sınav dinleyicilere açıktır.

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

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 10 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan, yüksek lisans tezinin enstitü

yönetim kurulunca belirlenen sayıda ciltlenmiş kopyasını ve enstitü tarafından istenen belgeleri
tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun
bulunan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezli yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye diploması yanında tezli yük-
sek lisans yaptığını belirten bir Not Durum Belgesi (Transkript) düzenlenerek verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Amacı, Öğrenci Kabulü 

ve Danışman Atanması

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve ilkeleri
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az
olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Derslerin başarı
notu en az CC ve akademik başarı notu 3,00/4,00 olmak zorundadır. Dönem projesi dersi kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı ya-
rıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik
sınavı uygulanabilir.

(2) İkinci öğretim lisansüstü programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürü-
tülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Bu programa öğrenci kabulü için; bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programına
ilişkin genel hükümleri uygulanmakla birlikte, tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci ka-
bulünde ALES puanı, yabancı dil puanı ve lisans not ortalaması koşulları Senatoca belirlenir.
Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü için; ALES, YDS ve lisans not ortalaması
değerlendirmeye alınması halinde ALES puanının %10’u ve yabancı dil puanının %10’u ile
lisans not ortalamasının %80’i giriş sınavı puanını oluşturmada kullanılır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrenciler ALES pua-
nı belgesi yerine eşdeğerliliği ÜAK tarafından kabul edilen bir sınav belgesi sunabilirler.
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Danışman atanması
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesini, en geç birinci yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitü yönetim kuruluna
önerir. Danışman önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Bir tez danışmanına düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, ilgili anabilim/anasa-
nat dalının özelliği de gözetilerek anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda belirlenir ve Ens-
titü Kurulunda karar verilir.

Süre
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamla-

yamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme
ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

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

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari giriş şartlarını yerine getirmek
kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezli ve tezsiz yüksek lisans prog-
ramlarında geçiş bir kez yapılır.

(4) Tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin; özel öğrencilik, tezsiz li-
sansüstü programlardan almış olduğu ya da başka yükseköğretim kurumlarından almış olduğu
derslerin öğrenim amaçları ve çıktıları eşdeğer olmak koşulu ile kabul edilir. Ders notu CC ve
altında olanlar dikkate alınmaz. Derslerin eşdeğerlilikleri, öğrenim amaçları ve çıktılarının ens-
titü dersi ile benzer olması koşulu dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun
olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programının Tanımı, Öğrenci Kabulü, Ders Yükü, Danışman 

Atanması ve Tez Çalışması
Tanım
MADDE 15 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin,

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı bütünleşik doktora programları şeklinde

de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili yükseköğretim kurumunun
teklifi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
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Öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya

tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği
ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans de-
recesine veya ilgili mevzuata göre belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan
uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde 55, lisans
diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato tarafın-
dan belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora
programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya mua-
dili bir puana sahip olmaları gerekir.

(2) Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına
kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu
da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması ge-
reken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora programına
öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul
edilen bir sınavdan alınan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında
İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversite-
lerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan alınması zorunlu olup,
bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato
tarafından karar verilir.

(3) Diş Hekimliği anabilim dalları doktora programlarına ya da Temel Tıp Bilimlerinde
doktora programlarına başvurabilmek için ALES puanı yerine Diş Hekimliği Uzmanlık Sına-
vından (DUS) en az 55 puan olmak koşulu ile Senatoca belirlenecek Diş Hekimliği Uzmanlık
sınavı puanı da kullanılabilir. Diş Hekimliği Uzmanlık sınavının son üç yıldaki puanı değer-
lendirmeye alınır. Diş Hekimliği uzmanlık alanlarından herhangi birinde uzmanlık belgesine
sahip olan adaylardan ALES ya da DUS puanı aranmaz. Bu adayların ALES ya da DUS puan-
ları 70 olarak değerlendirmeye alınır.

(4) Tıp Fakültesi mezunlarından Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvu-
rabilmek için ALES puanı yerine Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’nın 50 puandan az olmamak
koşulu ile Senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanı da kullanılabilir. TUS Temel tıp puanının
son üç yıldaki puanı değerlendirmeye alınır. Tıpta uzmanlık alanlarından herhangi birinde uz-
manlık belgesine sahip olan adaylardan ALES ya da Temel Tıp Puanı aranmaz. Bu adayların
ALES ya da TUS puanları 70 olarak değerlendirmeye alınır.

(5) ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı, ilgili Senato tarafından belirlenir. Senato, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul
edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar,
Senato tarafından yükseltilebilir.

(6) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı
aranmaz. Ancak Senato kararı ile belirli bir ALES puanı şartı getirilebilir. Aranan ALES puanı
Senato tarafından belirlenir.

(7) Doktora programı başvuru puanı oluşturmada aşağıdaki kriterler dikkate alınır.
a) Lisans/yüksek lisans not ortalamasının %25’i,
b) ALES puanının ya da DUS/TUS temel tıp puanının %50’si,
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c) Yabancı dil puanının %25’i.
(8) Yabancı dilde öğretim yapılan programlarda, yabancı dil bilgisi sınavına ilişkin ek

düzenlemeler getirilebilir. Bu düzenlemeler, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato ta-
rafından belirlenir ve genel ilanda duyurulur.

Ders yükü
MADDE 17 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için

toplam yirmi dört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez
önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-
renciler için de en az kırk sekiz kredilik on altı adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık
alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Doktora programında alınacak dersler öğrencinin de görüşü alınarak ilgili anabilim/ana-
sanat dalı veya başka anabilim/anasanat dallarında açılan dersler arasından danışman tarafından
belirlenir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile Enstitüye bildirilir.

(3) Danışman atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı geçici danışman-
lık görevini yürütür. Ayrıca danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden de en çok oniki kredisi sayılmak koşulu ile ders seçilebilir. Lisans dersleri, ders yü-
küne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Bir dersin yarıyıldaki kredi değeri, dersin o yarıyıl haftalık teorik ders saatinin ta-
mamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamıdır.

(5) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu doktora programında aldığı ve başarılı olduğu
derslerin kabul edilme ve zorunlu toplam krediden düşülme koşulları, bu Yönetmelik hüküm-
lerine bağlı kalınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Derslerin başarı notu en az CB ve akademik başarı notu 3,00/4,00 olmak zorundadır.
Doktora programı için gerekli kredili derslerini başaramayan öğrenciler CB ve daha alt başarı
notuna sahip derslerini tekrar ederler ya da farklı dersler alarak başarı derecelerini tamamlar-
lar.

Süre
MADDE 18 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup,
uygulamaya ilişkin düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süre sonuna kadar tamamlayamadığı
için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini aynı jüri önünde savunması için her seferinde
en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Kredili derslerini belirtilen sürelerde başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi
içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen
koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile
öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile
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tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-
tüleri devam eder. Lisans derecesi ile 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 verilir.

Danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Senatonun

kabul ettiği lisansüstü öğretim ölçütleri ile belirlenen danışmanlık niteliklerine uygun öğretim
üyeleri arasından bir danışmanı belirleyerek ders kayıtlarından önce Enstitüye önerir. Danışman
gerektiğinde başka yükseköğretim kurumlarındaki aynı ya da eşdeğer anabilim/anasanat dalı
öğretim üyeleri arasından ilgili enstitüde ders veren bir öğretim üyesi olması koşuluyla, öne-
rilebilir. Danışman önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının ni-
teliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir.

(2) Bir tez danışmanına düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, ilgili anabilim/anasa-
nat dalının özelliği de gözetilerek anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda belirlenir ve Ens-
titü Kurulunda karar verilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamasından ve

3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlamasından sonra; temel ve doktora çalışması ile ilgili ko-
nularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Derslerini tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına iki ay içinde girebilirler. Yüksek
lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş
olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Doktora yeterlik sınavı, enstitülerin her anabilim/anasanat dalı için anabilim/ana-
sanat dalı başkanlıklarınca önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan beş öğretim
üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı
alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla; öğretim üyeleri,
bunlar bulunmadığı ya da yeterli olmadığı takdirde, doktora yapmış olan öğretim görevlilerin-
den oluşan sınav jürileri kurabilir. Sınav jürilerine başka yükseköğretim kurumlarından en az
bir öğretim üyesi çağırılabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı
ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması en az 75/100 puandır. Doktora yeterlik komitesi, sınav
jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki durumunu değerlendirerek öğ-
rencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla
bildirilir.

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

tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci tezli ya da tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Ancak, öğrencinin yüksek lisans
programının geri kalan yükümlülüklerini yerine getirmesi koşulu ile ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı gerekir.
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Tez izleme komitesi
MADDE 21  – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir ay içinde bir
tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez da-
nışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına oy hakkı ol-
maksızın katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, gerekli durumlarda ens-
titü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile üye-
lerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 22 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca üç gün içinde Ens-
titüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tari-
hinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o zamana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğren-
cinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 23 – (1) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini ilgili enstitüce

belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zo-
rundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile önerilir ve
enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Jüri, üçü ilgili tez izleme komitesinde yer alan öğ-
retim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş
öğretim üyesinden oluşur; varsa ikinci danışman jüri üyesi olarak görev alır.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma
sınavı bir saatten az olmamak üzere, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap
bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hak-
kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri
önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen
öğrenciye yeni bir tez konusu verilir ve yeni bir danışman atanabilir. Lisans derecesi ile dok-
toraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 18 inci mad-
denin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Doktora diploması
MADDE 24 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan, doktora tezinin enstitü yönetim

kurulunca belirlenen sayıda ciltlenmiş kopyasını ve Enstitü tarafından istenen belgeleri tez sa-
vunma sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulu-
nan öğrenciye doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam
MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-
öğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Yükseköğretim
Kurumunca belirlenen koşullara uygun olarak Enstitü Kurulu tarafından önerilir ve Senato ta-
rafından uygun bulunduktan sonra YÖK tarafından kabul edilen alanlarda yapılır.

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

(3) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu onayı ile oniki krediyi geçmemek üzere diğer yükseköğretim kurumlarında ve-
rilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Öğrenci kabulü
MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans

veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile  Konservatuarlar
haricinde, ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puan-
dan az olmayacak ALES standart puanına ve YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası
Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana ve lisans derecesiyle
sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en
az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Senatoca taban puanlardan daha az olmamak
üzere yeni puanlar belirlenebilir.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca
dillerinden birinden YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından eşdeğer-
liliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse Senato tarafından yükseltilmesine karar ve-
rilebilir.

(3) Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta
yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not or-
talaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilir. Mülakatta
adayların referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon,
uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler dikkate alınır.

(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde ALES puanının %50’den az olma-
mak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, lisans notunun, yabancı dil pua-
nının ve mülakat notunun nasıl değerlendirileceği Senato tarafından belirlenir. Senato kararı
ile yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yüksek-
öğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararları ile yükseltilebilir.
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Süre
MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Öğrenci, ge-
rekli koşulları yerine getirmek kaydıyla bu sürelerden daha önce de mezun olabilir. Ancak yük-
sek lisans derecesi ile başvuranlar dört yıldan önce, lisans derecesi ile başvuranlar ise yedi yıl-
dan daha kısa sürede mezun olamazlar.

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

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi veya proje
çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süre sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen
bir öğrenciye ilgili Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu
onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az
altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(4) Kredili derslerini ikinci fıkrada belirtilen süreler içinde başarıyla tamamlamayanlar
ile tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46’ncı madde-
sinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini
ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sı-
navlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmak-
sızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş
olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla
sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yük-
sek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 28 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Senatonun kabul

ettiği lisansüstü öğretim ölçütleri ile belirlenen danışmanlık niteliklerine uygun öğretim üyeleri
arasından ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapa-
cak bir öğretim üyesini ders kayıtlarından önce ilgili enstitüye önerir. Danışman önerisi Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Henüz danışman ataması yapılamadığı durumlarda ana-
sanat dalı başkanı danışmanlık görevini yürütür.

(2) Tezin veya sanatta yeterlik çalışmasının gerektirdiği hallerde ikinci danışman ata-
nabilir.

(3) Bir tez danışmanına düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, ilgili anasanat dalının
özelliği de gözetilerek anasanat dalı akademik kurulunda belirlenir ve Enstitü Kurulunda karar
verilir.  

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili enstitü tarafından
kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisi veya pro-
jesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka yükseköğretim kurumlarının
benzer anasanat dalı öğretim üyelerinden olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav bir saatten az olmamak üzere,
sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
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(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, Enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay
içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.
Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye
yeni bir çalışma konusu verilir ayrıca yeni bir danışman da atanabilir. Lisans derecesi ile sanatta
yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde
27 nci maddenin (d) bendine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 30  – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, Enstitünün is-

tediği belgeleri teslim etmek ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine
göre programın onaylanmış adının yer aldığı bir Sanatta Yeterlik Diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Ortak Esaslar

Başvurular
MADDE 31 – (1) Tezli ya da tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans

ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği ilgili Enstitü Kurulu kararı
ile belirlenir ve Senato onayı ile kesinleşir. Başvuru koşullarında yapılacak değişiklik aynı ku-
rallara göre yapılır.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, başvuru ko-
şulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar Senato tarafından ilan edilir. Söz
konusu ilan, her yarıyılda öğrenci almak üzere verilebilir.

Kayıt
MADDE 32 – (1) Lisansüstü öğrencilik hakkını kazananların kayıt işlemleri, 9/7/1997

tarihli ve 23044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans
Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır ve Enstitü müdürlüğü tarafın-
dan yürütülür. Gerekli hallerde, Enstitü Yönetim Kurulu ek düzenlemeler getirebilir ve ilan
eder.

Yabancı uyruklu adaylar
MADDE 33 – (1) Türkiye Cumhuriyetinden veya kendi devletinden burs alanlarla, ikili

anlaşmalarda hüküm bulunan hallerde veya kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak
üzere başvuran yabancı uyruklu adaylar, TÖMER’den Türkçe bildiklerini gösteren bir belgeyi,
ALES’ten en az 55 puanı ya da eşdeğerliği ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadili
puanı, YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan ya da eşdeğerliği ÜAK tarafından kabul edi-
len bir sınavdan muadili bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin değerlendir-
meleri yurtiçi öğrencilerin değerlendirmelerinden ayrı yapılır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 34 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.
Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Programlara kabul
edilecek özel öğrenciler için anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, Enstitü
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Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile taban puanlar ve koşullar belirlenebilir. Özel
öğrenciler de asıl öğrenciler gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izle-
dikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadır. Araştırma görevlileri özel öğrenci ola-
mazlar.

(2) Özel öğrenciler, sadece programa kayıtlı öğrenciler için açılmış ders/derslere kayıt
yaptırabilirler. Her bir programa veya programlarda açılan derslere kabul edilecek özel öğrenci
sayısı ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı
ile belirlenir.

(3) Özel öğrencinin, asıl öğrenci olması durumunda; özel öğrenci iken başardığı kendi
anabilim/anasanat dalı ile ilgili lisansüstü derslerinden CC ve üstünde alınan ders geçme notları
sayılabilir. Bu dersler, programdaki kredi toplamından düşülebilir. Toplam krediden düşülecek
dersler, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun
kararı ile kesinleşir.

(4) Bir programda özel öğrencilik süresi dört yarıyıldan fazla devam edemez.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 35 – (1) Üniversite içindeki başka bir Enstitü anabilim/anasanat dalında ya

da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış
ve genel not ortalaması 3,00/4,00 üstünde olan öğrenci, lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla
kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, başvurduğu programın asgari giriş ko-
şullarını sağlaması, programa en son dönemde son sırada kabul edilen en düşük başarı puanlı
öğrencinin başarı puanına eşit ya da daha yüksek bir puana sahip olması gerekir.

(3) Yatay geçiş için anabilim/anasanat dalının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı
ve Senatonun onayı ile asgari yatay geçiş koşulları belirlenebilir. Yatay geçiş başvurusu, ilgili
Enstitü anabilim/anasanat dalının olumlu ve gerekçeli görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu kararı
ve Senatonun onayı ile karara bağlanır.

(4) Hangi anabilim/anasanat dalları arasında yatay geçiş yapılabileceği ve yatay geçiş
kontenjanları ve özel koşullar Enstitü anabilim/anasanat dallarının görüşü alınarak Enstitü Ku-
rulunun kararı ve Senatonun onayı ile her öğretim yılı başında belirlenir ve ilan edilir.

(5) Yatay geçişi kesinleşen öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülükle-
rinin hangilerinden muaf tutulacağı danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü
alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(6) Yatay geçiş sadece ders aşamasında yapılır.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 36 – (1) Bilimsel hazırlık programı; lisans ve yüksek lisans derecesinden bi-

rini veya ikisini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış
olan öğrencilerle, lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu
dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan, yüksek lisans ve doktora adaylarına uy-
gulanan bir uyum programıdır.

(2) Bu Yönetmelikle belirlenen koşulları sağlayarak lisansüstü programlara kabul edilen
ve bu programa alınacak öğrenciler, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, aday-
ların lisans, yüksek lisans başarı düzeyleri ile izledikleri lisans, yüksek lisans programlarının
yapısı değerlendirilerek belirlenir. Bilimsel hazırlık programı toplam onbeş krediden az olamaz.
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(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü programa yönelik dersler de
alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında başarılı sayılmak için, bu programdaki her dersten
yüksek lisans için en az CC harf notu alınması ve 2,00/4,00 genel not ortalaması elde edilmesi;
doktora için en az CB harf notu alınması ve 2,50/4,00 genel not ortalaması elde edilmesi gerekir.
Bilimsel hazırlık programıyla ilgili devam, ders sınavları, ders tekrarı ve benzeri konularda,
ders alınan programın ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Başarısız olunan dersin yerine danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının
onayı ile başka bir ders alınabilir. Alınan derslerin tamamını belirlenen süre sonunda başara-
mayan öğrenci, bilimsel hazırlık programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman ata-
nabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, güz ve bahar akademik yarıyılları
ile yaz okulunu kapsayan bir takvim yılıdır. Bu süre içerisinde başarısız olan öğrencilere başa-
ramadıkları dersler için ek bir takvim yılı süre verilir. Ek süre sonunda da başarılı olamayan
öğrencilerin programla ilişikleri kesilir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre yüksek
lisans veya doktora programı süresinden sayılmaz.

Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 37 – (1) Lisansüstü programlarında devam zorunludur. Derse devam oranı

teorik derslerde yüzde yetmişin, uygulamalı derslerde yüzde seksenin altında kalan öğrenci,
ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve başarısız sayılır. Başarısız oldukları dersleri tekrar
ederler. Azami süreyi aşan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uy-
gulanır.

(2) Öğrencinin başarı düzeyi, yarıyıl içinde yapılacak çalışmalar, ara sınavlar ve yarıyıl
sonunda yapılacak sınavlarla ölçülür.

(3) Her ders için yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar ile yarıyıl sonu/bü-
tünleme sınavının başarı notuna hangi oranlarda katılacağı öğretim üyesi tarafından yarıyıl ba-
şında belirlenir ve öğrenci bilgi sisteminde duyurulur. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için
mazeret sınavı yapılmaz.

(4) 35 inci maddeye göre yatay geçiş yapan öğrencilerin önceden aldıkları ve başka
üniversiteden alınan derslerin başarı notları, Senato tarafından belirlenen 4’lük sistemdeki not-
ları yüzlük sisteme dönüştürme tablosu ve aşağıdaki not dönüşüm çizelgesi kullanılarak harf
notuna dönüştürülür.

Başarı Notu Harf Notu Katsayı Başarı Derecesi
85 – 100   AA 4,00 Pekiyi
80 – 84    BA 3,50 İyi–Pekiyi
75 – 79   BB 3,00 İyi
70 – 74  CB 2,50  Orta–İyi
65 – 69    CC 2,00  Orta
60 – 64  DC  1,50  Geçer–Orta
50 – 59    DD  1,00  Geçer
49 ve altı  FF 0,00 Başarısız
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(5) Katsayı ile bağlantılı olmayan derslerin değerlendirmeleri aşağıdaki gibi yapılır:
a) (DZ) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not

ortalaması hesabında FF sayılır. Öğrenci DZ notu aldığı dersi tekrar eder.
b) (İZ) notu, akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uy-

gulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalamasına katılmaz. Öğ-
renci İZ notu aldığı dersi tekrar eder.

c) (YT) notu, anabilim/anasanat dalının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve
Senatonun onayı ile not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye ve-
rilir.

ç) (YZ) notu, not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciye
verilir.

d) (MU) notu, ilgili yönetim kurulu kararıyla muafiyet sınavı yapılan ve başarılı olunan
dersin notudur.

e) (TN) notu, danışman öğretim üyesinin kabul edeceği mazeret nedeniyle; proje, uy-
gulama ve bunun gibi gerekli çalışmalarını zamanında tamamlamayan öğrenciye verilir. Bu
notu alan öğrenci, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen iki hafta içinde eksiklerini tamam-
lamak zorundadır. Ancak, bu süre bitmeden önce öğrencinin başvurması ve öğretim elemanının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenciye ek süre verilebilir. Eksiklerini verilen
süre sonunda tamamlamayan öğrencinin TN notu FF notuna dönüşür.

f) (GM) notu, öğrencinin girmediği sınavlar için verilir.
g) (EK) notu, girmediği sınavı nedeni ile GM notu bulunan öğrencinin devamsız veya

akademik izinli olmadığı durumda başarı notu değerlendirmesi için verilir. Mazeret sınavı so-
nunda aldığı not girmediği sınavlardan dilediği birinin yerine sayıldıktan sonra, varsa diğer
GM notları sıfır olarak değerlendirilerek EK notu öğrencinin sınıftaki başarı notu sıralamasın-
daki yerine göre başarı harf notuna dönüştürülür.

(6) Genel not ortalaması öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her
dersten alınan harf notunun katsayısı ile, o dersin kredi değeri çarpımları toplamının derslerin
kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, tüm dersleri kapsayacak şekilde
yapıldığında genel not ortalaması elde edilir. Bir ders yerine başka bir ders tekrarlanıldığında
sadece en son alınan dersin notu, genel not ortalamasına katılır. Not ortalamaları virgülden
sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(7) Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yarıyıl sonu sınavının bitiminden sonra aka-
demik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava, yarıyıl sonu sınavına girme hak-
kına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayanlar
FF veya YZ başarı notu alanlar ile genel not ortalaması 3,00’ün altında olup yüksek lisans için
CC, doktora/sanatta yeterlik için CB ve daha düşük not alan öğrenciler girebilir.

Ders tekrarı
MADDE 38 – (1) Derslerden başarılı olma koşullarını yerine getiremeyen öğrenci, ba-

şarısız olduğu dersleri (FF, YZ, DZ) azami ders alma süresi içinde tekrarlamak veya o dersin
yerine aynı kredi değerinde ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca eşdeğer kabul edilen
dersleri almak zorundadır. Ancak yerine alınan ders, tekrar ders olarak sayılır. Tekrar edilen
dersten de başarısız olan öğrenci, kayıtlı olduğu programına devam edip etmeyeceğini ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni
bir danışman atanabilir.

Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 36



(2) Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamasını yükseltmek için
CB ve daha düşük not alarak başarılı olduğu dersleri de tekrar alabilir. Tekrar alınan dersin en
son alınan notu geçerlidir.

Akademik izin
MADDE 39 – (1) Akademik izin ile ilgili olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ön-

lisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Uzmanlık alan dersi
MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıtlı

öğrencilere, danışmanları tarafından yürütülmek üzere; tez önerilerinin ilgili Enstitü Yönetim
Kurulunca kabul edildiği tarihten itibaren her bir öğrenci için ayrı ayrı ya da tez konularının
yakın olduğu durumda ortak olarak uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersi tez bi-
tirme sınavına kadar aralıksız devam eder. Kredisiz olan bu derslere öğrencilerin devam etme-
leri zorunlu olup, öğrencilerin başarı durumları öğrencilerin danışmanları tarafından en geç bir
sonraki dönem başlangıcına kadar başarılı veya başarısız olarak enstitüye bildirilir. Uzmanlık
alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrenci doktora prog-
ramına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir.
Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir. Bu derslere ilişkin esaslar enstitü
kurulunca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulunca yürütülür.

ÖYP kapsamında öğrenci yetiştirilmesi
MADDE 41 – (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)  kapsamında lisansüstü

eğitim yaptırmak amacıyla gönderilen araştırma görevlileri, Üniversitede yeniden sınav yapıl-
masına gerek kalmaksızın, lisansüstü öğretime başlatılırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Doktora yeterlikte yabancı dil koşulu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce lisansüstü

eğitim ve öğretime başlamış olup, doktora yeterlik sınavlarına girebilmek için gereken yabancı
dil koşullarını yerine getirememiş olan öğrenciler yabancı dil koşulunu yerine getirinceye kadar
Doktora yeterlilik sınavına giremezler. Aynı durumda olup ÖYP kapsamında atanan öğrencilere
ilişkin koşullar ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(2) İlgili mevzuat hükmünden yararlanarak yeniden öğrencilik haklarını kazanan ancak
bu Yönetmelikte yer alan yabancı dil koşulunu yerine getirememiş öğrencilere bir yıllık ek
süre verilir.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü 6/2/2013 tarihinden

önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz

Mayıs Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:

KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 4)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanmasında ortaya çıkan bazı tereddüt-

lerin giderilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik açıklamalara aşağıda yer ve-

rilmiştir.

I. DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA

1. İlk Defa Devlet Memurluğuna Alınma

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinde; "Devlet kamu hizmet ve

görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına gir-

meleri ve sınavı kazanmaları şarttır.

Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hiz-

met ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak

bir genel yönetmelikle düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir.

18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilerek

3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Ata-

nacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 7 nci maddesinde; "Kamu ku-

rum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak KPSS'nin yapılacağı tarih-

ler, DPB ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenir. ÖSYM, KPSS tarihi, başvuru tarihi ve baş-

vurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan

en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur." hükmü, 13 üncü

maddesinde; "(A) grubu kadrolarına atama için seçme yapacak kamu kurum ve kuruluşları,

yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı,

sınıf, unvan ve dereceleri ile genel ve kendi mevzuatındaki koşulları ve belirlenen KPSS taban

puanını, Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin

en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurur." hükmü, 14 üncü maddesinde ise; "Aday-

ların öncelikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak KPSS’ye girmeleri ve ilgili

kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış ol-

maları şarttır." hükmü yer almaktadır.

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 38



Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında; "Kamu kurum ve kuruluşlarının
usulüne uygun olarak açıktan atama izni alınmış ve koşulları belirlenmiş (B) grubu boş kadro-
larının sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler,
DPB adına ÖSYM tarafından ilan edilir." hükmü, 23 üncü maddesinde ise; "Adaylar, ÖSYM
tarafından (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önün-
de tutulmak suretiyle yerleştirilir…" hükmü bulunmaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin, öncelikle Kamu Per-
sonel Seçme Sınavı (KPSS)’na katılmaları ve sınav sonucuna göre aldıkları puan doğrultusunda
(A) grubu kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarının; (B) grubu kadrolar için ise Ölçme, Seç-
me ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının ilanlarını takip ederek, bu kamu kurum ve
kuruluşlarına veya ÖSYM Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2. Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları
Engellilerin Devlet memurluğuna alınmasına ilişkin sınavlar her kurum tarafından ayrı

yapılmakta iken, 657 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile engellilerin kura veya engelli memur
alımına yönelik merkezi sınava (ÖMSS) tabi tutulmaları ve bunların sonuçlarına ve tercihlerine
göre kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara yerleştirilmeleri öngörülmüştür.

Bu çerçevede;
A) Kamu kurum ve kuruluşlarının;
a) Engelli memur yerleştirilmesi taleplerini, Nitelik-Kod Kılavuzuna göre ÖMSS veya

Kura Sonucuna Göre Yerleştirme Yapılması Talep Edilen Kadrolara İlişkin Bilgi Formundaki
bilgi alanlarını eksiksiz bir şekilde doldurarak ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar,

b) Yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasını müteakiben, ataması yapılanlar ile herhangi
bir sebeple ataması yapılamayanlara ilişkin bilgileri, Yerleştirme Sonrası Engelli Atamalarına
İlişkin Bilgi Formundaki alanların eksiksiz bir şekilde doldurarak atamaya ilişkin işlemlerin
sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde,

c) İstihdam ettikleri ve işten ayrılan engelli personele ilişkin bilgileri, İstihdam Edilen
Engelli Personele İlişkin Bilgi Formundaki bilgi alanlarını eksiksiz bir şekilde doldurarak her
yılın Mayıs ayının son günü itibariyle, söz konusu bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri
de aynı usulle eş zamanlı  olarak işlemek suretiyle güncelleştirerek,

Web Kullanıcıları aracılığıyla on-line olarak Devlet Personel Başkanlığı (DPB)’na ait
resmi internet sitesindeki DPB e-Uygulama kısmının Engelli Personel İşlemleri bölümü üze-
rinden yapmaları, ayrıca yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri on-line ortamda ÖSYM Baş-
kanlığına, söz konusu bilgilerin girişi yapıldıktan sonra alınacak çıktıları ise ilgisine göre
DPB’ye ve ÖSYM Başkanlığına yazı ile göndermeleri gerekmektedir.

B) Engellilerden Devlet memuru olarak istihdam edileceklerin;
a) Engellilere verilecek sağlık kurulu raporlarına ilişkin 30/3/2013 tarihli ve 28603

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik hükümlerine uygun engelli sağlık kurulu ra-
poru almış olmaları,

b) İlköğretim mezunu olanların ÖSYM tarafından ilan edilecek tarihte kura için baş-
vuruda bulunmaları,

c) Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu olanların ÖSYM tarafından ilan edilecek ta-
rihte başvuruda bulunmaları ve yapılacak ÖMSS’ye girmeleri,

ç) Yerleştirme işlemlerine ilişkin ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri
ve bu duyuru ve kılavuzlarda yer alan şartlara uymaları,

gerekmektedir.
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3. Korunmaya Muhtaç Çocukların Devlet Memurluğuna Alınmaları
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesinde; “Kamu Kurum ve Ku-

ruluşları, reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
tarafından bakılan ve korunan çocuklar için, her yılbaşındaki, hangi statüde olursa olsun, serbest
kadro mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapılacak
giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yaparlar.

Bu maddeden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını tamamladıkları tarihten itibaren, Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü va-
sıtasıyla başvurmak zorundadırlar.” hükmü yer almaktadır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumu Genel Müdürlüğü, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmış ve
aynı Kanun Hükmünde Kararnamede mevzuatta adı geçen Genel Müdürlüğe yapılan atıfların
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

10/2/1995 tarihli ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilerek 2/3/1995
tarihli ve 22218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yer-
leştirilmesine İlişkin Tüzüğün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Kamu kurum ve kuru-
luşları her yıl, hangi statüde olursa olsun serbest kadro sayılarıyla bunun binde biri oranında
alacakları korunmaya muhtaç çocuk sayısını, adaylarda aranan nitelikleri, sınav tarihini ve ye-
rini Kuruma bildirmek ve bu kadrolara Kurumca bildirilen korunmaya muhtaç çocuklar ara-
sında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yapmak zorundadır.” hükmü
bulunmaktadır.

Bu çerçevede, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerden, kamu
kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek isteyenlerin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il
müdürlüklerine başvurmaları ve söz konusu Bakanlık tarafından bildirildikleri kamu kurum
ve kuruluşlarınca bu kontenjan kapsamındaki kadrolar için yapılacak sınavlarda başarılı olma-
ları gerekmektedir.

4. Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabi-
lecek Durumdaki Malullerin Devlet Memurluğuna Alınmaları

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda ve bu Kanuna istinaden çıkarılmış olan
11/12/2012 tarihli ve 28494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terör Eylemleri Nedeniyle
Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum
ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelikte, mezkur Kanun ve Yönetmelik kapsamına
girenlerin istihdamına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden yararlanabileceklerin kamu kurumlarına yerleştirme işlemleri İç-
işleri Bakanlığınca gerçekleştirilmekte olup, bu haktan yararlanmak isteyenlerin, ikamet ettik-
leri veya şehitlik ya da malullük olayının meydana geldiği yerin Valilik veya Kaymakamlığına
başvurmaları gerekmektedir.

5. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları
Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış olup da

iki defadan fazla olmamak üzere kendi istekleriyle memuriyetten çekilen veya bu Kanun hü-
kümlerine göre çekilmiş sayılanlardan, aynı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yeniden me-
murluğa dönmek isteyenlerin, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen bekleme süre-
lerini doldurmuş olmaları halinde, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvur-
maları gerekmektedir.
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Bu durumda olanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak is-
tihdamları, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde,
başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.

6. Emeklilerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinde; "T.C. Emekli Sandığı

Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamaya-
caklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar Kanunun 92 nci maddesi hüküm-
lerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler." hükmü
yer almaktadır.

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile de herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan
emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamlarına ilişkin
düzenlemeler getirilmiştir.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre adi malul-
lük ve vazife malullüğü aylığı alanların, anılan Kanunun mülga 98 inci maddesine uygun olarak
yeniden memur kadrolarına atanmaları mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, yeniden memurluğa dönmek isteyen
emeklilerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.

7. Ortak Açıklamalar
Bu Tebliğde belirtilen şekillerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur

kadrolarına ataması yapılacak olanlar, bu Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel ve özel
şartları taşımak zorundadırlar.

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; Devlet memurluğuna alımla il-
gili olarak Devlet Personel Başkanlığının, kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan
atanmalarını sağlama şeklinde bir görevinin bulunmaması ve ayrıca açıktan atanılacak boş kad-
ro için gerekli olan izin, onay gibi atama prosedürlerinin ilgili kurum veya kuruluşlarca yerine
getirilecek olması sebebiyle bu Tebliğde belirtilen hallerde Devlet memurluğuna atanmak is-
teyen kişilerin, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna ait memur kadrolarına açıktan atama
izni alınması veya atanmaları amacıyla doğrudan Devlet Personel Başkanlığına yazılı veya
sözlü başvuruda bulunmaları hiçbir hak ve sonuç doğurmayacağından, bu yöndeki başvurular
dikkate alınmayacaktır.

II. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI E-UYGULAMA VERİ GİRİŞLERİNİN
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün-
de Kararnamenin 2/11/2011 tarihli ve 28103 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 662
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 23 üncü maddesinde; “Başkanlık, görev alanına
giren konularda gerekli gördüğü bilgi ve dokümanları kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye
yetkili, kurum ve kuruluşlar da bu bilgi ve dokümanları vermekle yükümlüdür. Kamu kurum
ve kuruluşları, atama, yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği gibi her türlü per-
sonel hareketlerini Başkanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde Başkanlığa bildirmek
zorundadır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm gereğince, Devlet Personel Başkanlığının internet adresinde (www.dpb.gov.tr)
DPB e-Uygulama başlığı altında oluşturulan uygulamalara ilişkin veri giriş işlemlerinin ger-
çekleştirilmesi hususunda kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken özen ve hassasiyet gösteri-
lecek ve ihtiyaç duyulduğunda Devlet Personel Başkanlığı ile koordineli hareket edilecektir.
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Yukarıdaki işlemleri yapmak üzere, bugüne kadar Devlet Personel Başkanlığı Web Uy-

gulamaları Sorumlusu belirlememiş kurumlar bu sorumluyu en kısa sürede belirleyerek

http://euygulama.dpb.gov.tr/DPB_yetki/DPB_Kullanici_Basvuru.aspx internet adresindeki bil-

gi alanlarını doldurmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığına bildirecektir.

III. HAKLARINDA BAZI SUÇLARDAN CEZA SORUŞTURMASI YAPILAN

VE/VEYA BU SUÇLARDAN MAHKUM OLAN DEVLET MEMURLARI HAKKINDA

DİSİPLİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) ben-

dinin (5) numaralı alt bendinde; “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler

geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına

ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak-

lanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak” hükmüne

yer verilmiş, 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ise Devlet memurlarının me-

murluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memur-

lukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde memuriyetlerinin sona ereceği

ifade edilmiştir.

Aynı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendinde me-

murluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde

bulunanlara Devlet memurluğundan çıkarma cezası verileceği hüküm altına alınmış, 131 inci

maddesinde de, aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya baş-

lanmış olmasının, disiplin kovuşturmasını geciktiremeyeceği, memurun Türk Ceza Kanununa

göre mahkum olması veya olmaması hallerinin, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel

olamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Kamuda yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve saydamlığın artırılması,

Anayasada ifadesini bulan demokratik toplum düzenini sağlamanın ve hukuk devleti ilkesini

hayata geçirmenin vazgeçilmez unsurlarındandır.

Bu çerçevede, 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hü-

kümleri saklı kalmak kaydıyla, aynı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin

(5) numaralı alt bendinde sayılan suçlar sebebiyle haklarında ceza soruşturması veya kovuş-

turması yapılan ve/veya bu suçlardan mahkum olan memurlar hakkında, aynı Kanunun 127 nci

maddesinde öngörülen süreler dikkate alınarak disiplin hükümlerine göre de işlem yapılması

ve söz konusu suçları işledikleri tespit edilenler hakkında mezkur Kanunun 125 inci maddesinin

birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası uy-

gulanması gerekmekte olup, bu doğrultuda uygulama yapmayan kurum amirlerinin disiplin

hukuku yönünden sorumlulukları saklıdır.

IV. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Personeli Genel

Tebliği (Devlet Memurluğuna Alınma) (Seri No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 42



KURUL KARARI

İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN

GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS

VE USULLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 21 inci maddesi kap-

samında; kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalar ile Kurulumuzca düzen-

lenecek sertifika eğitimlerine doğrudan katılacaklara ilişkin işlemler aşağıda belirlenen esas

ve usuller çerçevesinde yürütülecektir.

1. Ortak Hükümler

Maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrasında aranan yabancı dil

şartı ve yaş şartı ile diğer hususlarla ilgili olarak bu bölümdeki esaslara uyulacaktır.

1.1) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinden; Yabancı Dil Bilgisi Seviye

Tespit Sınavından veya başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olması kaydıyla Kamu

Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı

Dil Sınavından en az elli puan almış olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından

kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir. 

1.2) Maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrasında geçen başvuru

tarihinin belirlenmesinde, başvurunun ilgili idareye yapıldığı tarih esas alınacaktır. 

1.3) Madde kapsamında başvuru yapacakların 18/4/2013 tarihi itibarıyla kırk yaşını

doldurmamış olmaları gerekmektedir. Buna göre, 18/4/1973 tarihinden sonra doğmuş olanlar

başvuru yapabileceklerdir. 

1.4) Maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkrasında aranmakta olan “en az beş

yıl çalışmış olmak” şartına ilişkin hizmet sürelerinin hesaplanmasında, aylıksız izinde geçen

sürelerin tamamı ile  sıhhi izinlerin toplamda altı aydan fazla olan kısmı dikkate alınmaz.

1.5) Maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkrası uyarınca kamu idarelerinin iç

denetçi kadrolarına atananlara, iç denetçi atandıkları idarede geçerli Kamu İç Denetçi Sertifikası

verilir.

2. 31.12.2014 Tarihine Kadar İç Denetçi Kadrolarına Atanma

2.1) Merkezî yönetim kapsamındaki idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında mes-

leğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru tarihi itibarıyla

yardımcılıkta geçen süre dahil denetçi, müfettiş, kontrolör, sigorta denetleme uzmanı, sigorta

denetleme aktüeri, yasama uzmanı, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda murakıp ve uzman

olarak en az beş yıl çalışmış olanlar kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine

kadar atanabilirler.
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2.2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kıs-

mının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına

ait uzman unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış olanlar kamu idarelerinin iç denetçi kad-

rolarına 31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının

“A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde kadro unvanı sayılmakla birlikte, kamu

idarelerinin merkez teşkilatı dışındaki birimleri kadrolarında çalışanların burada geçirdikleri

hizmet süreleri beş yıllık süre hesabında dikkate alınmayacaktır.

2.3) Maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasında kadro unvanı sayılanlardan, mesleğe

özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olmasına rağmen müfettiş, uzman, de-

netmen gibi kadro unvanlarında fiilen çalışmamış olanlar, iç denetçi kadrolarına atanamazlar.

2.4) 5018 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde mesleğe özel yarışma sınavıyla girip

yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru tarihi itibarıyla yardımcılıkta geçen süre dâhil malî

hizmetler uzmanı olarak en az beş yıl çalışmış olanlar kendi idareleri, yükseköğretim kurumları

ve mahalli idarelerin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler.

Burada geçen “kendi idareleri” ifadesinden, başvuru sahibinin başvuru tarihi itibarıyla

kadrosunun bulunduğu kamu idaresi anlaşılacaktır.

2.5) Mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru

tarihi itibarıyla yardımcılıkta geçen süre dâhil il eğitim denetmeni, muhasebe denetmeni, milli

emlak denetmeni, sosyal güvenlik denetmeni veya mahalli idarelerde müfettiş olarak en az beş

yıl çalışmış olanlar yükseköğretim kurumları (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Ölçme,

Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı dahil) ve mahalli idarelerin iç denetçi kadrolarına

31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler.

2.6) Muhasebe denetmeni veya milli emlak denetmeni iken, 659 sayılı Kanun Hük-

münde Kararnameyle defterdarlık uzmanlığı kadrolarına atanmış sayılanlar için, beş yıllık hiz-

met süresinin hesabında defterdarlık uzmanlığında geçirilen süreler dikkate alınmaz.

2.7) İl eğitim denetmenliği unvanında beş yıllık çalışma süresinin hesabında, mesleğe

özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olunması şartıyla ilköğretim müfettişliği,

eğitim müfettişliği ve bunların yardımcılığında geçen süreler dikkate alınacaktır.

2.8) Sosyal güvenlik denetmenliği unvanında beş yıllık çalışma süresinin hesabında,

sosyal güvenlik kontrol memurluğunda geçirilmiş olan hizmet süreleri dikkate alınmayacaktır.

2.9) Mesleğe özel yarışma sınavıyla girmiş ve Maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fık-

rasında sayılan unvanların birden fazlasında görev yapmış olmakla beraber, hiç birinden tek

başına beş yıllık çalışma şartını sağlamayanların hizmetlerini birleştirmeleri, Maddenin birinci,

ikinci ve üçüncü fıkrasında sayılan unvanlardan olmak kaydıyla en son çalıştıkları kurumda

yeterlik sınavında başarılı olunması ve kadro unvanında fiilen çalışılmış olması halinde söz

konusu olabilecektir.  
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2.10) 5018 sayılı Kanunun geçici 5 inci ve geçici 16 ncı maddelerine göre atanan iç

denetçiler, diğer idarelerin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar naklen atanabilirler.

Bunlar, daha önce kendilerine verilen Kamu İç Denetçi Sertifikalarını kullanmaya devam ederler. 

3. 31.12.2015 Tarihine Kadar Sertifika Eğitimlerine Doğrudan Katılma

3.1) 5018 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde başvuru tarihi itibarıyla öğretim üyesi,

tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner, biyolog, hukuk müşaviri, hazine avukatı, avukat, mühendis

(3.3 bölümünde belirtilen bölümlerden mezun olanlar) unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış

olanlar, Kurulumuz tarafından düzenlenecek sertifika eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar

doğrudan katılabilirler. 

3.2) Yurtiçindeki fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul

edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri

Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elek-

trik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendis-

liği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği bölümlerinden mezun olan ve 5018 sayılı

Kanun kapsamındaki idarelerde başvuru tarihi itibarıyla çözümleyici unvanlı kadrolarda en az

beş yıl çalışmış olanlar da, Kurulumuz tarafından düzenlenecek sertifika eğitimlerine

31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katılabileceklerdir.

3.3) Yurtiçindeki fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul

edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik

ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bil-

gisayar ve Enformatik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mü-

hendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği,

Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman

Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği bölümlerinden

mezun olan ve idarelerin ana hizmet, danışma ve denetim birimleri veya taşra teşkilatları kad-

rolarında en az beş yıl çalışmış olan mühendisler, Kurulumuz tarafından düzenlenecek sertifika

eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katılabileceklerdir.

3.4) Maddenin beşinci fıkrasında sayılan unvanlarda (çözümleyici unvanı dahil) söz-

leşmeli olarak çalışmakta olanlar madde kapsamında değerlendirilmeyeceklerdir.

3.5) Sertifika eğitimine kabul edilenler eğitim süresince kurumlarından izinli sayılır.

3.6) Sertifika eğitimlerinin süresi, içeriği ve sertifika sınavları ile Maddenin beşinci

fıkrasına göre atananların bir başka idareye naklen atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Kuru-

lumuzca ayrıca belirlenecektir.

3.7) Maddenin beşinci fıkrasında sayılan bir veya birden fazla kadro unvanına veya

belli lisans mezuniyetine özgü sertifika eğitimleri düzenlenebilecektir. 
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4. Başvuru Şekli ve Yöntemi

4.1 Madde hükümleri uyarınca kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına atanmak için

yapılacak başvurular İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulan idarelerde doğrudan ilgili İç De-

netim Birimi Başkanlığına yapılacaktır. İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmayan idarelerde

ise, başvurular ilgili idarenin personel/insan kaynakları birimlerine yapılacaktır.

İç Denetim Birimi Başkanlığı veya ilgili idarenin personel/insan kaynakları birimi  insan

kaynağı ihtiyacını göz önünde bulundurarak başvuruları üst yöneticiye sunar.

Başvuruların Madde ve bu Esas ve Usullerdeki şartları sağlayıp sağlamadığı, hem İç

Denetim Birimi Başkanlıkları hem de personel/insan kaynakları birimleri tarafından kontrol

edilecektir.

Üst yönetici tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bulunması halinde İç Denetim Bi-

rimi Başkanının da içinde olduğu bir komisyon marifetiyle başvuru sahiplerine yönelik mülakat

yapılabilir.

4.2) Maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası uyarınca kamu idarelerinin iç denetçi

kadrolarına atanmak için yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler aranır:

-Atanma talebine ilişkin dilekçe

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-İdarenin personel/insan kaynakları biriminden alınmış onaylı hizmet belgesi (hizmet

belgesi, mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olunduğunu da içere-

cektir)

-Yabancı dil sınav sonuç belgesi

4.3) Maddenin dördüncü fıkrası uyarınca kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına nak-

len atanmak için yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler aranır:

-Atanma talebine ilişkin dilekçe

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Yabancı dil sınav sonuç belgesi

4.4) Maddenin beşinci fıkrası uyarınca sertifika eğitimlerine doğrudan katılacaklar ise

başvurularını, aşağıdaki belgelerle birlikte doğrudan Kurulumuza yapacaklardır:

-Fotoğraflı Başvuru Formu

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Lisans veya üzeri diploma, mezuniyet belgesi veya denklik belgesi fotokopisi

-İdarenin personel/insan kaynakları biriminden alınmış onaylı hizmet belgesi

-Yabancı dil sınav sonuç belgesi

4.5) Madde kapsamında iç denetçi kadrolarına yapılan atamalara ilişkin bilgiler Kuru-

lumuza gönderilecektir.

5. Tereddütlü Hususlar

İdari uyuşmazlıklara sebebiyet verilmemesi ve hak kayıplarının ortaya çıkmaması ama-

cıyla, tereddütlü hususlarda Kurulumuzdan görüş talep edilecek ve buna göre işlem tesis edi-

lecektir.

Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 46



24/5/2013 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

24 Mayıs 2013 

CUMA 
Sayı : 28656 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ELEK SARSMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

4 adet elek sarsma cihazının alımı ve işletme ambarımıza teslimi işi açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

İKN : 2013/64823 

1. İdarenin 

a) Adresi : P.K.9    17400-ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 - 286 4353375 

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 

2. İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; Kimya Laboratuarı’nda 

kullanılmak üzere 4 adet elek sarsma cihazı alımı ve 

işletme ambarımıza teslimi işi. 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 takvim gününde 

teslim edilecektir. 

3. İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. Çan-ÇANAKKALE 

b) Tarihi ve saati : 11/06/2013 - 14.00 

4. İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile 

www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları 

zorunludur. 

5. Teklifler 11/06/2013 Salı günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4412/1-1 
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UIC 49’LUK CEBİRE SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/63425 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000           0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı adı : UIC 49’luk 5.000 adet Cebire satın alınacaktır. 

3 - İhalenin: 

a)Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

 b) Tarih ve Saati : 05/06/2013 - 14:00 

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

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

dokümanında belirtilmiştir.  

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL. 

bedelle temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4282/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 2.309,09 TL ile en çok 158.099,06 TL arasında değişen; 

29/05/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 230,91 TL, en 

çok 15.809,91 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 24 Adet Binek Oto; açık artırma suretiyle, 

TASİŞ Ergazi Tesisleri Bahçekapı Mah. Okul Sk. No: 7 Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale 

salonunda 30/05/2013 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç 

hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile 

(0) (312) ( 243 13 04), (05), (06), (07) dahili 131 - 162 -153 numaralı telefonlardan 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 bedel karşılığı 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 4359/1-1 
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KASTAMONU İLİ ÇATALZEYTİN İLÇESİNDE BULUNAN ÖĞRENCİ EVİ BİNASININ 

İNCE İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kastamonu İli, Çatalzeytin İlçesi, Merkez Mahallesi, Sahil Mevkii, 48-48- G-c pafta, 9 

ada, 9 parselde kayıtlı 212 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine bodrum+zemin+asma kat+4 normal 

kat+çatı katı olmak üzere toplam 1460 m2 kapalı alanlı kaba inşaatı tamamlanan, natamam 

durumdaki binanın öğrenci evi olarak anahtar teslimi götürü bedel ile ince inşaat işleri 

yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 24 HAZİRAN 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 25 HAZİRAN 2013 günü saat 14:30’da 

Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 4410/1-1 

—— • —— 
KUMANYA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Suriye Krizi İnsani Yardım Operasyonu Ülke Alan Koordinatörlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda evsaf ve miktarları belirtilen hizmet 

türü kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

 

KUMANYA PAKETİ İÇERİĞİ MİKTARI 

- Ekmek (100 gr.) 

Günlük 31.000 adet 

(6 ay süreyle) 

- Su (0,500 ml.) 

- Zeytin (20 gr.)(tolerans ±2 gr.) 

- Üçgen beyaz peynir (20 gr. tolerans ±2 gr.) 

- Poşet reçel (20 gr.) (tolerans ±2gr.) 

- Poşet fındık ezmesi (20 gr.) (tolerans ±2gr.) 

- Poşet tereyağı (20 gr.) (tolerans ±2gr.) 

 

2 - İhaleye ait idari ve teknik şartname  “Mücahitler Mahallesi 44. Sokak No:6/11 

Şehitkamil/GAZİANTEP” adresindeki Suriye Krizi İnsani Yardım Operasyonu Ülke Alan 

Koordinatörlüğünden (0 342 321 60 21) ve "Ürgen Paşa Mahallesi, 75. Yıl Bulvarı No: 6 

Antakya/HATAY" adresinde bulunan Türk Kızılayı Suriye Krizi Hatay İl Ekip Başkanlığından  

(0 326 213 48 10) temin edilebilecektir. 

3 - İdari şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 13 HAZİRAN 2013 günü saat 11:00’a kadar Suriye 

Krizi Hatay İl Ekip Başkanlığı Sistemler Yönetimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 14 HAZİRAN 2013 günü saat 14:30’da 

Hatay İl Ekip Başkanlığı Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 4424/1-1 
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İÇ İHTİYAÇ (BT) TRAFOSU (25/12,5/12,5 MVA) SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: 

Termik Santral İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan İç İhtiyaç (BT) Trafosu (25/12,5/12,5 MVA) 

temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/62889 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25   48201 Milas/ 

MUĞLA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 - 558 02 91 

c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İç İhtiyaç (BT) Trafosu (25/12,5/12,5 MVA) 

b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarına teslim edilecektir. 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün dahil 160 (Yüzaltmış) 

takvim günü içerisinde teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

b) Tarihi ve Saati : 11/06/2013 - 14:00 

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

50,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 11/06/2013, Saat 14.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi 

hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4376/1-1 

————— 

YENİKÖY TS KAZAN BİNASINA PERSONEL ASANSÖRÜ 

YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Santralımız Kazan Binasına 12 Kişilik Panaromik Personel Asansörünün komple bütün 

ekipmanları ile temin edilerek montajının yapılması, devreye alınması işi açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/64043 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25   48201 Milas/ 

MUĞLA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 (Dahili 1480) - 558 02 91 

c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Santralımız Kazan Binasına 1 Ad. 1000 Kg. taşıma 

kapasiteli 12 Kişilik Panaromik Personel Asansörünün 

komple bütün ekipmanları ile temin edilerek montajının 

yapılması, devreye alınması işidir. 

b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü. 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzeme teslimi, 

montaj, testler ve deneme süreleri dahil olmak üzere 

ihale konusu iş azami 90 takvim gününde tamamlanmış 

olacaktır. (Deneme süresi azami 15 takvim günüdür.) 
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3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü. 

b) Tarihi ve Saat : 12.06.2013  Saat 14:00 

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 30,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 12.06.2013 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi 

hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4377/1-1 

—— • —— 

YAŞ BOYA UYGULAMA VE KURUTMA KABİNİ ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/64146 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: Yaş Boya Uygulama ve Kurutma Kabini 

imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 17.06.2013 - 14.00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

17.06.2013 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

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

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

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

tabi değildir. 4378/1-1 

—— • —— 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Ortakent Yahşi Belediye Başkanlığından: 

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satış ihalesi 

yapılacaktır. 

Kurum Adı : Ortakent Yahşi Belediye Başkanlığı 

Adresi  : Ortakent Yahşi Beldesi, Ortakent Mahallesi, Cumhuriyet 

Caddesi, No 110/A Bodrum / MUĞLA 

Telefon No  : (252) 358 62 00 

Fax No  : (252) 358 62 04 

Elektronik Posta Adresi  : yaziisleri@ortakent-yahsi.bel.tr 

İlgili Birim : Yazı İşleri Müdürlüğü 
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Madde 2 - İhalesi yapılacak olan taşınmazın ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda 

verilmiştir; 

a) İli : Muğla 

b) İlçesi : Bodrum 

c) Mahallesi-Mevkii : Yahşi Mahallesi - Kargı Mevkii 

d) Pafta No : N18c22c4a 

e) Parsel No : 1158 

f) Cinsi : Arsa 

g) Yüzölçümü : 8.377,43 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

i) İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında: T+K Tercihli 

Kullanım Alanı’nda kalmakta olup, konut, apart otel, butik 

tatil villası, pansiyon yapılması durumunda emsal:0.15 

veya TAKS7KAKS:0.075/0.15, otel, butik otel veya tatil 

köyü yapılması durumunda emsal:0.30 dur. 

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir; 

a) İhale Usulü : İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı 

maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 

b) İhalenin yapılacağı yer : Ortakent Yahşi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu, 

Ortakent Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 110/A   

PK.: 48420 Bodrum/MUĞLA 

c) İhale tarihi ve saati : 07/06/2013, Saat: 11:00 

e) Son teklif verme  

    tarihi ve saati : 07/06/2013, Saat: 10:50 

f) İhale Şartnamesi : Yazı İşleri Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca 

ücretsiz olarak görülebilir. 

g) Şartname Bedeli : 500 TL 

h) Tekliflerin verileceği yer : Teklifler, Ortakent Yahşi Belediye Başkanlığı Yazı İşleri 

Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. 

Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye 

ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Postadaki gecikmeler isteklinin 

sorumluluğundadır.) 

Madde 4 - İhale konusu taşınmaz malın toplam muhammen bedeli 3.620,000,00 TL (üç 

milyon altı yüz yirmi bin Türk Lirası) geçici teminat miktarı ise muhammen bedel üzerinden %3 

oranında olup; 108.600,00 TL’ (yüz sekiz bin altı yüz Türk Lirası) dir. (Satışa konu taşınmaz, iki 

yıldan daha uzun süredir Belediyemiz mülkiyetinde olduğundan KDV’den istisnadır) 

İhale bedeli, ihale onayından sonra bir kerede ödenecektir. Satış bedeli (ihale kararının 

tebliğinden sonra) 10 gün içerisinde peşin ödenecektir. Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda 

ferağı verilmeyecektir. 

Madde 5 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır: 

İhaleye katılmak isteyen istekliler, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf 

içinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

1) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

a - Gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdanı sureti, ikametgah belgesi (ihale tarihinden 

geriye doğru 1 aylık dönem içerisinde temin edilmiş olacak), 
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b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ihalenin 

yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge, 

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

a - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b - Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve gayrimenkul satın alınmasına ilişkin yetki belgesi, 

3) Teklif mektubu, 

4) Geçici teminat, 

5) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

6) Taşınmaz için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarı; 

Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir. 

Madde 6 - 2886 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar. 

Madde 7 - Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Madde 8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. İlan olunur. 4388/1-1 

—— • —— 

KALORİFER YAKIM, BAKIM HİZMETLERİNİN 6 AY SÜREYLE YÜRÜTÜLMESİ 

(TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013 / 64251 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya 

  Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com) 

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı : 01.07.2013-31.12.2013 (dahil) Tarihleri arasında: 

1) TCDD Afyonkarahisar Loko Bakım Atölye Müdürlüğü Kalorifer Tesisine ait gaz 

yakıtla (doğalgaz) çalışan kalorifer tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarım hizmetleri aylık 3 işçi 

ile, 

2) TCDD Afyonkarahisar A.Ç. Gar Kalorifer tesisine ait Jeotermal ısıtma veya sıvı yakıtla 

(fuel-oil) çalışan kalorifer tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarım hizmetleri 3 işçi ile, 6 ay 

süreyle yürütülmesi hizmet alım işidir. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına ihale gün ve saati olan 06/06/2013 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş 

olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge 

Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4393/1-1 
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2 ADET SOĞUK HAVA ODASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mersin Deniz İkmal Destek Komutanlığı 

ihtiyacı 2 adet soğuk hava odası, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun 

olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

NO MALZEMENİN CİNSİ İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ 

1 2 adet soğuk hava odası 100.-TL 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup döküm 

alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen 

şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 31/05/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 

verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilememesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5) İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 4413/1-1 
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GAZ KANALLARI REFRAKTER MALZEMELERİNİN VE GÖVDE SACLARININ 

ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

1. ve 2. Ünite gaz kanalları refrakter malzemelerinin ve gövde saclarının onarım işi açık 

ihale usulü ile ihale edilerek hizmet satın alınacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2013/62994 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191    FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü  

  1. ve 2. Ünite gaz kanalları refrakter malzemelerinin 

ve gövde saclarının onarım işi. 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 45 takvim günü  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 24.06.2013 - 14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi: TR48 

0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname 

bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu faks’a okunaklı bir şekilde 

gönderilecektir. İhale doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde 

gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 24.06.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4295/1-1 
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ARAMA RUHSAT ALANI İHALESİ YAPILACAKTIR 

Samsun İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 

1 - İlimiz Ladik İlçesi Akyar Köyü mevkiinde, Zeybek İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi 

Limited Şirketine ait G35-b1 ve G35-b2 paftalarda bulunan 2.983,94 hektarlık Doğal Mineralli Su 

Arama Ruhsat alanı içerisindeki 2.612,34 hektarlık sahanın, tek poligon halinde tespit olunan 

24.000,00-TL. muhammen bedel üzerinden ihalesinin yapılması için dosyasında mevcut 

Şartnamesi dahilinde, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihaleye 

çıkartılmıştır. 

2 - Arama ruhsat alanı ihalesi, 06/06/2013 Perşembe günü saat 13:00’te İl Özel İdaresi 

Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi İl Genel Meclisi Binasının 1. katında bulunan İl Encümeni 

Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye katılmak için istenilen belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası ile varsa 

elektronik posta adresi, 

b) Gerçek kişilerin kanuni ikametgah belgesini, 

c) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini 

gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minerali Sular Kanunun 4/2 maddesine 

haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı suretini, 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri. 

e) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde 

alınmış belge, 

f) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden 

önceki 3 ay içinde alınmış belge. 

g) Samsun İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış 720,00 TL 

teminat. 

h) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi. 

i) İhale şartnamesinin satın alındığına dair 100,00 TL lik banka makbuzunu ibraz etmek 

suretiyle 06.06.2013 Perşembe günü, TRT saatiyle saat 13:00’da İl Encümeni toplantı saatinde 

hazır bulunmaları gerekmektedir.. 

4 - İ1 Encümeni İhaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. 

5 - Arama ruhsat alanı ihalesine ait şartname her gün mesai saatleri dahilinde, İl Özel 

İdaresi İnsan Kaynakları ve İdari İşler Daire Başkanlığı ile Yazı İşleri ve Kararlar Daire 

Başkanlığında görülebilir. 

6 - Telgraf ve Faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek olup, ayrıca posta ile 

yapılan tekliflerdeki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 4325/1-1 
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PANCAR TESELLÜM VE SEVKİYAT İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

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

2013/2014 Kampanya Dönemi Pancar Tesellüm ve Sevkiyat İşleri Hizmet alımı İşi Açık 

İhale Usulü İle İhale Edilecektir 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ  

c) Telefon ve faks numarası : 0436-215 12 80    Faks: 0436 215 13 30 

2 - İhale konusu hizmetin  

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

20 toleranslı 90 gün boyunca Pancar Tesellüm ve Sevkiyat 

İşleri. (İşin detayları Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir.) 

  Çalışacak Personel: 45 Adet İşçi ± %20 Toleranslı 90 Gün 

b) Yapılacağı Yer :  

Bölge Adı Kantar Adı 

Çalıştırılacak 

Personel Adet 

Merkez Güroymak   9 

Merkez Mercimekkale 14 

Bulanık Bulanık 22 

           TOPLAM 45 

 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 

8. Km. MUŞ 

b) Tarihi ve saati  : 07.06.2013 Cuma günü saat 14.00  

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dökümanları (KDV. Dahil) TL/Tk.100,00 (YÜZ Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 07.06.2013 Cuma günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 4358/1-1 
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TEST VE ÖLÇÜ ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : Test ve ölçü aletleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2013/62666 

Dosya No  : 1321471 

1 - İDARENİN: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN:  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Test ve ölçü aletleri (8 kalem) 

b) Teslim yeri  : TTK MAKİNA VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

MUAYENE VE TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBARIDIR. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 04.06.2013 Salı günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

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

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 04.06.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

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

geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4372/1-1 
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3 KALEM RAY CEBİRESİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK İhtiyacı Olarak 3 Kalem Ray Cebiresi Alımı 4734 Sayılı Kanunun 3/g Maddesi 

Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/62062 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372 259 47 94 - 84   Fax: 0 372-251 19 00 -  

253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i :  Malzemenin Cinsi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı                    : Ray Cebiresi 33,4 kg/mt  MİD-146 2400 Adet 

 Ray Cebiresi 46,3 kg/mt  MİD-377 1400 Adet 

 Ray Cebiresi 39,5 kg/mt. MİD-379 2500 Adet 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm ambarıdır. 

c) Teslim süresi : 90 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 11.06.2013 Salı - saat 15.00 

c) Dosya no : 1317038 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4- 1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) ve (g)  bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler. 

4.3.1 Firmalar haiz iseler TSE belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken 

teslim süresi esas alınacaktır. 

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 11.06.2013 Salı - saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4382/1-1 
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16 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kilis Yeni (II Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kilis Yeni (II Kısım) Küçük Sanayi Sitesine 

ait 16 adet işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 

işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi KİLİS 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 16 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Kilis 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır  

e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : 1.645.808.- TL 

f) Geçici teminatı : 115.206,56.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 11/06/2013 - Saat: 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu oda 

Söğütözü-ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Kilis 

Yeni (II Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Gaziantep yolu üzeri Küçük 

Sanayi Sitesi KİLİS adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 

826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 4364/2-1 
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2 ADET OTOMATİK SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNESİNİN KAMPANYA ÖNCESİ 

BAKIM, ONARIM VE REVİZYONU İLE KAMPANYA SÜRESİNCE SİLOLARA 

PANCAR BOŞALTILMASI HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız sahasında mevcut 2 Adet Otomatik sabit pancar boşaltma makinesinin 

Kampanya öncesi Bakım, Onarım ve Revizyonu ile Kampanya süresince silolara pancar 

boşaltılması hizmeti işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile 

fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya 

pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt numarası : 2013/62525 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi  TURHAL/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 356 2753530 - 356 2753539 

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

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız sahasında mevcut 2 ad. Otomatik sabit 

pancar boşaltma makinesinin kampanya öncesi 

Bakım, Onarım ve Revizyonu ile kampanya 

süresince (Yaklaşık 3 ay) 350.000 Ton pancarın 

siloiara boşaltılması işi. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Kampanya başlangıcından 2 ay önce bakım, 

onarım ve revizyon işleri üretim kampanyası ile 

beraber toplam yaklaşık 5 (Beş) aydır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 03/06/2013 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

Belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

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

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

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. İş deneyim belgeleri 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak Otomatik sabit ve seyyar pancar boşaltma makineleri 

işletilmesi işleri ile iş makineleri (Kepçe, Loader, Dozer vb.) ile yapılan hafriyat işleri 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 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

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

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Diğer hususlar: 

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 

KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 4271/1-1 
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50.000 TON KRİSTAL ŞEKERİN AMBALAJLANMASI İLE İLGİLİ 

İŞÇİLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın 2013/2014 kampanya döneminde üreteceği ± %20 toleranslı 50.000 ton 

kristal şekerin ambalajlanması ile ilgili işçilik hizmeti ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme veya 

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

İhale kayıt numarası : 2013/63337 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sorgun-Sivas Karayolu 5 Km. Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0 354 441 10 10 Pbx 

c) Elektronik posta adresi : 0 354 441 10 18  

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : Yok 

2 - İhale konusu malın 

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

üreteceği ± %20 toleranslı 50.000 ton kristal 

şekerin 50 Kg.lık Polipropilen torbalara 

ambalajlanması işçiliği hizmeti. 

3 - İhalenin; 

a) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası  

b) Tarihi ve saati : 11.06.2013 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek Kişi Olması Halinde, İlk İlan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da İlgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel Kişi Olması Halinde, İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret 

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

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. İş deneyim belgeleri; 

İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya 

Özel Sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe ait gerçekleştirdiği benzer 

işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini ibrazı şarttır. 
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4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.  

İhale konusu iş veya Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen her türlü gıda ambalajlama 

işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin Yozgat Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 

Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, İş kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi miktarı ile bu iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30(Otuz) takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Mezkur Hizmet alımı (Ceza ve Yasaklamalar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 4259/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 31 ADET 60 E1 RAYLI BETON 

TRAVERSLİ 1/9 EĞİMLİ R 300 MAKAS ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/60074 

1. İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No: 121/A   35220 Alsancak/İzmir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 ---- 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

   Şartnamenin Görülebileceği 

    internet adresi : www.tcdd.gov.tr.   

  www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2. İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan 31 Adet 

60 E1 Raylı Beton Traversli 1/9 Eğimli R 300 Makas Alınması İşi. 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 04.06.2013 Tarihi Salı Günü Saat 15.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.-TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4117/1-1 
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AKIŞKAN YATAKLI FIRININ ATEŞ VE İZOLASYON TUĞLALARININ 

YENİLENMESİ YAPTIRILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğünden:  

İhale Kayıt No: 2013/61672 

1 - İhalenin Konusu: Sülfürik Asit Fabrikasında bulunan Akışkan Yataklı Fırının Ateş ve 

İzolasyon Tuğlalarının Yenilenmesi Hizmet Alımı İşi 

2 - Şartnameler; 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 

adresinde, 

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir, 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1/A Keçiören/Ankara Tel: 0 312 294 

22 31) 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü 

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 İzmir Tel: 0 232 484 37 17), 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü 

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray / İstanbul, Tel: 0 212 527 09 09), 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü 

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adreslerinden 

150,00 TL karşılığı temin edilebilir. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 160,00 TL 

Şartname bedeli T.C.Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 4837 

7122 4555 29 nolu hesaba yatırılabilir. 

3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit 

Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR 

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 10.06.2013 Pazartesi günü Saat: 14.00 

5 - İhale Usulü: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı “Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre - Açık İhale 

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 

İSTEKLİLER; 

6.1. Teklif Mektubunu, 

6.2 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

6.3. Mevzuatı gereği,  kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

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

olduğunu gösterir belgeyi, 

- 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 belgeyi, 

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini; 

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 
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- 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 sirkülerini, 

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesini, 

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler 

teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 

6.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ortaklık Durum Belgesini, 

6.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

6.10. İş Deneyim Belgesini, (Endüstriyel Tip Fırın ya da Kulelerin Refraktör Montajı 

İşlerine ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir) 

teklif zarfına koyacaklardır. 

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak 

düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 10.06.2013 Pazartesi günü Saat: 14.00’e kadar 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 

Evrak-Haberleşme ve Arşiv İşlemleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e 

kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi 

yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 

 4324/1-1 

—— • —— 
MUHTELİF İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/62003 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000       0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı: TCDD 4. Bölge Yol Müdürlüğüne bağlı 

Samsun 41, Sivas 42, Erzincan 44 ve Kayseri 46. Yol Bakım Onarım Müdürlüğü mıntıkalarında 

değişik tip ve özellikte toplam, 12 adet iş makinesinin demiryolu hattındaki menfezlerin, 

tünellerin, drenaj hendeklerinin temizlenmesi, yarma taraması, imla takviyesi vb. türlü hafriyat 

işlerinde çalıştırılmak üzere hizmet satın alınması işi. 

2 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Tarih ve Saati : 13/06/2013 Saat: 14:00 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. İhale 4 (Dört) kısımdan oluşmakta olup kısmı teklif verilebilir. 

4 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL. bedelle temin 

edilebilir. 

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

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4223/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 

 

 



24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 

 

 



24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 

 

 



24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 

 

 



24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 

 

 



24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 
1 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 28.11.2012 gün 

ve 210 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Mehmet OKURLAR’a “Meslekten Çıkarma” cezası 
verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 
06.04.2013 tarihinde başlanmıştır. 

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 09.10.2012 
gün ve 95-184 sayılı kararı ile Serbest Muhasebeci Hüseyin TAŞGIN’a “6 Ay Geçici Olarak 
Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden 
kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 30.03.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 30.09.2013 
tarihinde son bulacaktır. 

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 23.10.2012 
gün ve 97-191 sayılı kararı ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kadir CESUR’a “6 Ay Geçici 
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 03.04.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 
03.10.2013 tarihinde son bulacaktır. 4289/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
85126/2 Nolu Parselasyon Planı, Etimesgut Belediye Encümeninin 26.03.2013 tarih ve 

194/562 Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 25.04.2013 tarih ve 1063/2347 sayılı 
kararlarıyla onaylanmıştır. 24.05.2013 Tarihinde 3194 sayılı imar kanunun 19.maddesi gereğince 
1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır. 

85126/2 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 
Elvan Mahallesi : 46907 Ada 6, 48013 Ada 10, 48031 Ada 4 nolu parseller. 
İlgililere ilanen duyurulur 4409/1-1 

————— 
85194 Nolu Parselasyon Planı, Etimesgut Belediye Encümeninin 19.03.2013 tarih ve 

185/522 Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.04.2013 tarih ve 1034/2196 sayılı 
kararlarıyla onaylanmıştır. 24.05.2013 Tarihinde 3194 sayılı imar kanunun 19.maddesi gereğince 
1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır. 

85194 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 
Eryaman Mahallesi : 45888 Ada 5, 46384 Ada 1, 46385 Ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller ve 

yol  yeşil alan. 
İlgililere ilanen duyurulur. 4408/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

DUYURU 
Antalya Barosu Başkanlığı'ndan alınan 12.04.2013 gün ve 2008/213 sayılı yazıda; Cemil 

ve Faliha Oğlu, 1971 doğumlu, Antalya İli, Manavgat İlçesi; Aşağı Hisar Mah.; Cilt No:0001, 
Aile Kütük No:00134; Sıra No:003'de kayıtlı Av. Göksel KOKSAL'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 
03.10.2012 gün ve 109/21 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74.maddesi gereğince, adının bir 
daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar 
verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 
27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 4394/1-1 

————— 
İstanbul Barosu Başkanlığından alman 08.04.2013 gün ve 4430 sayılı yazıda; Fuat ve 

Lütfiye Oğlu, 1949 doğumlu, Sakarya İli, Merkez İlçesi; Kayalar Memduhiye Köyü; Cilt No: 111, 
Aile Kütük No:105; Sıra No:12'de kayıtlı Şirin BERK'in, Baro Yönetim Kurulu'nun 31.01.2013 
gün ve 5/40 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha 
yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği 
ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 
27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 4395/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Maltepe 

İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A Pafta, 6430 Ada, yeni 17 nolu parsel 

(eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi 

Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) tarafından, Bakanlığımız 

aleyhine açılmış olan davada Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 03.04.2013 tarihli ve E.2011/2598-

K.2013/594 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih 

ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 

Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) hakkında tesis 

edilmiş olan geçici durdurma işlemi 09.05.2013 tarih ve 4352 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 4319/1/1-1 

————— 

Gen Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, 

Kağıthane İlçesi, Hürriyet Mahallesi, G-118 pafta, 5845 ada, 34 nolu parsel üzerindeki inşaatın 

denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet Serdar 

AYAROĞLU (Denetçi No:9186, Oda Sicil No:64624) tarafından Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 

2013/49 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 15.03.2013 tarihli karar ile 

“Tebliğin açık hükmüne aykırı olarak davacıdan yazılı savunması alınmaksızın hazırlanan 

inceleme raporuna istinaden tesis olunan dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 22.12.2012 tarihli ve 28505 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama 

Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet Serdar AYAROĞLU (Denetçi No:9186, Oda Sicil 

No:64624) hakkında tesis edilmiş olan denetim faaliyetlerinin 1 yıl süreyle durdurulmasına ve 

çekilen 120 günlük ceza süresinin düşürülerek uygulanmasına ilişkin işleminin yürütmesi, 

Bakanlık Makamından alınan 06.05.2013 tarih ve 4244 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 4319/2/1-1 

————— 
Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi 285 ada, 19 parsel üzerindeki 643454 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş. tarafından, Bakanlığımız 

aleyhine açılmış olan davada Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 04.04.2013 tarihli ve E.2013/385 

sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulması işleminin reddine” hükmedildiğinden, Marmara Yapı 

Denetim Kurumu A.Ş. hakkında 06.04.2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 137 günlük kısmının uygulamaya 

konulması, bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilerek, geçici faaliyet durdurulmasına esas 

sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması 09.05.2013 tarih ve 4351 sayılı Makam 

Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4318/1/1-1 

————— 

Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, 

Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 Pafta, 39 nolu parsel 

üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa 

Necati NEŞE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış 

olan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 22.03.2013 tarihli ve E.2011/2665-K.2013/439 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı 

Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine 

Mühendisi Mustafa Necati NEŞE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339) hakkında tesis edilmiş 

olan geçici durdurma işlemi 10.05.2013 tarih ve 4404 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 4318/2/1-1 
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Savunma Sanayii Müsteşarlığından: 

T.C. 

MSB 

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 

SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

A. Genel 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda istihdam edilmek üzere, Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece kadrolara atanmak 

üzere aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinde ve kontenjanlarda Savunma Sanayii Uzman 

Yardımcısı alınacaktır: 

 

BÖLÜM ADET 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği   6 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği/Uçak Mühendisliği/Uzay Mühendisliği   2 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği/Gemi ve Deniz Teknolojisi 

Mühendisliği   1 

Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği   2 

Makine Mühendisliği/Mekatronik Mühendisliği   4 

İşletme/İktisat/   5 

                                                                                  TOPLAM 20 

 

B. Sınav Başvuru Şartları 

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen 

Devlet memuru olma şartlarına haiz olması, 

(b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin yukarıda belirtilen öğrenim 

bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki 

veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

(c) Giriş Sınavının yapılacağı 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını 

doldurmamış olmak (01.07.1978 tarihinden sonra doğanlar), 

(ç) 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavları (KPSS)’ndan birinden KPSS P(1) puan türünden en az 85 (seksen beş) puan almış 

olmaları, 

(d) Son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 

(KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya Ölçme, 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul 

edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmaları, gerekmektedir. 

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına daha önce iki defa girip de başarısız 

olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir. 

C. İstenen Belgeler 

Sınava gireceklerin başvurularını; 

www.ssm.gov.tr internet adresindeki Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınav 

Başvuru bağlantısından sınav formunu eksiksiz doldurup; 

a) Özgeçmişini 

b) Nüfus cüzdanını 

c) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını, 

taratıp sisteme yükleyerek veya Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire 

Başkanlığı İnönü Bulvarı, Kirazlıdere Mevkii, Süleyman Emin Caddesi 6/7 Bahçelievler – 

Ankara adresine şahsen 24 Mayıs 2013 tarihinden başlamak üzere 10 Haziran 2013 Pazartesi 

günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar 

kabul edilmeyecektir. 
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Ayrıca, ÖSYM tarafından dil yeterliliği bakımından yukarıda belirtilen KPDS seviyesine 

denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puanla başvuruda bulunacak 

adayların belgelerinin aslını şahsen Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na ibraz etmeleri 

gerekmektedir. Yabancı dil belgesini ibraz etmeyen adayların başvurusu onaylanmayacak ve 

geçersiz sayılacaktır. 

Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sınava çağrılmayacaktır. 

Ç. Giriş Sınavına Çağrı 

(1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Geçerli olan Kamu 

Personeli Seçme Sınav’larından değerlendirmeye yüksek olanı alınır.) sahip olandan başlanarak   

4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava çağrılacaktır. 

(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav 

tarih ve saatleri Müsteşarlıkta ve Müsteşarlığın internet (www.ssm.gov.tr) sitesinde ilan edilir. 

(3) Kimlik bilgileri, sınavın tarihi, saati ve yerini gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesi 

sınava katılmaya hak kazananların adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya kazananlara 

elden teslim edilir. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmaz. 

(4) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma 

şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan giriş sınavına girmiş 

olanların sınavları da geçersiz sayılır. 

(5) Sınava katılmayan aday başarısız sayılır. 

D. Giriş Sınavı 

(1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılır. 

(2) Sözlü sınav, adayların; mezun olunan alana ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp 

özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin 

mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, 

bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek 

suretiyle gerçekleştirilir. 

E). Değerlendirme ve Atama 

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam 

puan almak gerekir. Başarı puanı, sözlü sınav sonucunda alınan puandır. 

Adaylar, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre 

sıralanır. Atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday işe alınmaya hak kazanacaktır. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, yapılacak giriş sınavı sonucunda belirtilen kontenjanlarda 

başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Savunma Sanayii Uzman 

Yardımcısı alabilir veya belirtilen bölümler ve kontenjanlar arasında değişiklik yapabilir. 

Giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl ve yedek listedeki sıralamaya 

giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı 

olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. 

Giriş sınavı sonuçları, Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilerek, asıl ve 

varsa yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak bildirilir. 

Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları 

münhasıran bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için hak teşkil etmez. 

Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma 

Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Savunma Sanayii Uzman 

Yardımcılığı sınavını kazanan adaylardan görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler 

için Müsteşarlık değerlendirme hakkını saklı tutar. 

F. Bilgi Alma 

(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığı’nın (312) 411 90 61 veya (312) 411 91 05 numaralı telefonlarından temin edilebilir. 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR 
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 
yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten 
dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri 
kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yurtdışında alman diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin 
yapılmış olması gerekmektedir. 

İlgililere duyurulur. 
 

TIP FAKÜLTESİ 
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 
Cerrahi Tıp Bil. Göğüs Cerrahisi Profesör 1 1 
 KBB Profesör 1 1 
 Beyin ve Sinir Cer. Doçent 3 1 
 Anest. ve Rean. Doçent 3 1 
 Kalp ve Damar Cer. Doçent 3 1 
Temel Tıp Bil. Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 1 
 Biyoistatistik ve Tıp Bil. Doçent 3 1 
Dahili Tıp Bil. Çocuk Sağ. Hast. Profesör 1 1 
 Çocuk Sağ. Hast. Doçent 3 1 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 
Makine Müh. Mak. Mal. İm. Tek. Doçent 3 1 
İnşaat Müh. Mekanik Doçent 3 1 
 Yapı Malzemeleri Doçent 3 1 
Jeoloji Müh. Maden Yat. Jeokimya Doçent 3 1 
Jeofizik Müh. Sismoloji Doçent 3 1 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 
Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 3 1 
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ     
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 
Enerji Sist. Müh. Elektrik En. Otomasyon Doçent 3 1 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 
İktisat İktisat Teorisi Doçent 3 1 
HUKUK FAKÜLTESİ 
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 
Kamu Hukuku İdare Hukuku Profesör 1 1 
KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 
Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği Doçent 3 1 
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU 
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 
Uçak Elektrik-Elektron. Bakım Doçent 3 1 
GAZANFER BİLGE MYO 
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 
Su Ürünleri Su Ürünleri Doçent 3 1 
HEREKE ÖMER İSMET UZUNYOL MYO 
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 
Kimya ve Kimya İş. Tek. Kozmetik Tek. Doçent 3 1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/166171 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları Genel Müdürlüğü İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi İnönü Bulvarı No: 14 Tel-Faks 0312 415 70 00-0312 417 28 51 

Posta Kodu 06100 E-Mail info@kgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Ulu Cam Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  

Adresi 
Büyükkarıştıran Yolu Üzeri 5. Km. 

59700 Muratlı/Tekirdağ 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Muratlı V.D. 8880043728  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
419  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4431/1-1 



24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN 

İLAN 

1 - İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/526107 

2 - Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3 - İhaleyi Yapan İdarenin Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Adı 
Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Çankaya/Ankara 

Adresi 

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut 

Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik – 

Keçiören/Ankara 

Tel-Faks 
Tel   : (312) 294 21 01                           

Faks : (312) 294 21 03 

Posta Kodu 06010 E-Mail  

4 - Hakkındaki İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı 

Kaldırılan Gerçek veya Tüzel Kişi 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Aldemirler Hayvan Ürünleri 

Gıda Maddeleri Dayanıklı 

Tüketim Zirai ve Orman 

Ürünleri Maden Temizlik 

Akaryakıt Taşımacılık Acente 

İthalat İhracat Ticaret Turizm 

Sanayi Limited Şirketi 

Mahmut Aldemir 

Adresi 

Çaylı Mahallesi Milli 

Egemenlik Cad. No: 3 

Ortaca/Muğla 

Çaylı Mahallesi Milli Egemenlik 

Cad. No: 3 Ortaca/Muğla 

T.C. Kimlik No.  11375858738 

Vergi Kimlik/Mükellefiyet 

No. 
Ortaca V.D./050 006 1665  

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf 

Odası 
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. Ortaca-485/006926  

6. Yasaklama Kararının 

Yayınlandığı Resmi 

Gazete’nin Tarih ve Sayısı 

7. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına 

İlişkin Dayanak ve Kapsamı 

8. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına İlişkin 

Bakanlık Onay Tarihi 

04/11/2011 Tarih ve 

28105 Sayılı Resmi 

Gazete 

Danıştay 13. Dairesinin konuya ilişkin 

25/12/2012 tarih ve 2012/4035 no’lu emsal 

kararına istinaden Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığının 08/05/2013 tarih 

ve 124 sayılı Bakan Olur’u ile Firma ve 

Ortağının Yasaklama Kararı Kaldırılmıştır. 

08/05/2013 

 4411/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 

 

Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/53235-112576-125427-133919-152667 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. İl/İlçe Antalya 

Adresi 
Göksu Mah. Aspendos Bulvarı 

Demokrasi Kavşağı Antalya 
Tel-Faks 242 339 77 77 

Posta Kodu 7260 E-Mail akdeniz@akdenizedas.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
SİM Elektrik İnş. Taah. İletişim San. ve 

Tic. Ltd. Şti. 
Melih Şan 

Adresi 
Plevne Cad. No: 95/D Gülveren Siteler 

Ankara 

Plevne Cad. No: 59/D Gülveren 

Siteler Ankara 

T.C. Kimlik No.  307 284 589 06 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
770 006 66 42  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Tic. Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
118733  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret 

veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4428/1-1 



24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 

 

 



24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 

 

 



24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 

 

 



24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 

 

 



24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

 
 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 24 Mayıs 2013 – Sayı : 28656

Sayfa

1

2

4

5

6

6

7

7

8

20
20

38

38

43

47
79

87

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 KARARLARI
2013/4707 Gediz Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu

Kurulması Hakkında Karar
2013/4708 Yeni Demiryolu ve İkinci Hat Yapımları, Altyapı Rehabilitasyonu,

Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri Yapımı
Projesi Kapsamında Menemen-Manisa İstasyonları Arasının Üç Hatlı
Hale Getirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerindeki Muhdesatın
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4710 Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen
Rektörlüğe Bağlı Olarak Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar 

2013/4711 Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen
Rektörlüğe Bağlı Olarak Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Maliye Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Millȋ Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 4)

KURUL KARARI
— 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin

Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerin Belirlenmesine Dair Karar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


