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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2013/4961
           20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
           Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının
17/6/2013 tarihli ve 42289 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci,
14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984
tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/6/2013 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

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

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

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

                    E. BAĞIŞ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                  N. ERGÜN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.          Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

1 Temmuz 2013
PAZARTESİ

Sayı : 28694



İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalat Rejimi Kararının eki;

a) II sayılı Listenin “Gümrük Vergisi Oranı (%)” sütunlarında yer alan tüm “HIR”

ibareleri,

b) II sayılı Listede bulunan Hırvatistan'a ilişkin tüm dipnotlar,

c) EK 6’da bulunan “HIR. : Hırvatistan” satırı,

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Karar 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür-

lüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
           Karar Sayısı : 2013/4963

           Ekli “Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İtha-

latında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 17/6/2013 tarihli ve 42288 sayılı yazısı

üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı

Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı

Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hüküm-

lerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/6/2013 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                          M. Z. ÇAĞLAYAN

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ
TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI
UYGULANMASI HAKKINDA KARARIN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 30/6/2003 tarihli ve 2003/5869 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-
lüğe konulan “Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri itha-
latında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Karar 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür-
lüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
           Karar Sayısı : 2013/4972
           20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
           Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının
24/6/2013 tarihli ve 44146 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci,
14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984
tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/6/2013 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

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

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

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

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

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – (1) Bu Kararın ekinde yer alan EK:II sayılı listede Gümrük Tarife istatistik
Pozisyonları (G.T.İ.P) ve kayıt numaraları belirtilen ürünler, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listeden
çıkartılmıştır.

(2) Bu Kararın ekinde yer alan EK:I sayılı listede Gümrük Tarife istatistik Pozisyonları
(G.T.İ.P), kayıt numaraları, madde isimleri ve gümrük vergisi oranları belirtilen ürünler, söz
konusu İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listeye ilave edilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        28 Haziran 2013

       69471265-305-5818

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            2020 Olimpiyat Oyunları adaylığı sunumunda Türk heyetine başkanlık etmek üzere;

1 Temmuz 2013 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın

dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini

yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              28 Haziran 2013

     68244839-140.03-203-460

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 28/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5818 sayılı yazınız.

            2020 Olimpiyat Oyunları adaylığı sunumunda Türk heyetine başkanlık etmek üzere,

1 Temmuz 2013 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın

dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi

uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        28 Haziran 2013

       69471265-305-5815

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            2020 Olimpiyat Oyunları adaylığı sunumuna katılmak üzere; 1 Temmuz 2013 tarihinde

İsviçre’ye gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor

Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              28 Haziran 2013

     68244839-140.03-201-458

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 28/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5815 sayılı yazınız.

            2020 Olimpiyat Oyunları adaylığı sunumuna katılmak üzere, 1 Temmuz 2013 tarihinde

İsviçre’ye gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor

Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sebze ve

Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkra-

sındaki “birinci fıkrada belirtilenlerin yanı sıra laboratuarlar da oluşturulur. Bu toptancı halle-

rinde,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “zorunlu olan” ibaresinden sonra

gelmek üzere “laboratuvarlar,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde, aynı maddenin altıncı fıkrasındaki “fıkranın (d) bendinde” ibaresi “fıkrada” olarak de-

ğiştirilmiş ve yine aynı maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) İşyeri kiralama veya satın alma talebinde bulunanlar, Ek-3’te yer alan dilekçe,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu

gösterir belge/üretici örgütü belgesi/ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge ve 31 inci

maddeye göre belediye adına ve lehine düzenlenmiş teminatlar ile gayri kabili rücu yetki bel-

gesi ile birlikte ilgili toptancı haline başvurur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bulu-

nulması ve zaruri halin belgelendirilmesine” ibaresi “bulunulmasına” olarak değiştirilmiş, aynı

maddenin altıncı ve sekizinci fıkralarında yer alan “ilgili meslek örgütünün de görüşü alınarak”

ibareleri ile aynı maddenin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(5) Aynı toptancı halinde faaliyet gösterenler, mal fiyatlarının yükselmesine sebebiyet

vermemek veya düşmesine engel olmamak kaydıyla, kendi aralarında mal alabilir, satabilir veya

devredebilir. Ancak, bu alım, satım ve devirler, piyasa şartlarına göre malların bir kısmı veya

tamamı için toptancı hali bazında ya da genel olarak Bakanlıkça sınırlandırılabilir.”

“Vadeli satışlarda bu süre otuz iş günü olarak uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin on dokuzuncu fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(19) Üreticilerin, ürettikleri malları perakende olarak doğrudan tüketicilere satması

durumunda, satılan bu mallar hakkında bildirimde bulunulmaz.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddenin onuncu fıkrasında yer alan “malın üretildiği yerdeki toptancı

halinin bağlı olduğu belediye veya işleticisi adına” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) İkinci fıkrada belirtilen mallardan hal rüsumu alınması ve birinci fıkrada belirtilen

hal rüsum oranları, Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldığı takdirde değiştirilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü,

beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde, sekizinci fıkrasında yer alan “adına açılan

hesaplarda tutulacak” ibaresi “tarafından bildirilen banka hesaplarına aktarılacak” olarak de-

ğiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan “birinci fıkrada belirtilen hesaplar toptancı hallerinin

bağlı olduğu belediye ve işletmecileri adına açılır ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Hal rüsumu, bu maddeye göre Bakanlıkça belirlenen banka nezdinde açılan hesaba

yatırılır. Malın üretildiği ve tüketildiği yerde toptancı hali bulunması durumunda, hal rüsumu-

nun yüzde ellisi, malın üretildiği yerdeki toptancı halinin bağlı olduğu belediye veya işletmecisi

tarafından bildirilen banka hesabına, kalan yüzde ellisi ise malın tüketime sunulduğu yerdeki

toptancı halinin bağlı olduğu belediye veya işletmecisi tarafından bildirilen banka hesabına

aylık olarak izleyen ayın beşinci iş günü sonuna kadar ilgili banka tarafından aktarılır.

(2) Malın üretildiği yerde toptancı hali bulunmaması durumunda, hal rüsumunun ta-

mamı malın tüketime sunulduğu yerdeki toptancı halinin bağlı olduğu belediye veya işletmecisi

tarafından bildirilen banka hesabına aylık olarak izleyen ayın beşinci iş günü sonuna kadar

ilgili banka tarafından aktarılır.

(3) Malın tüketime sunulduğu yerde toptancı hali bulunmaması durumunda, hal rüsu-

munun tamamı malın üretildiği yerdeki toptancı halinin bağlı olduğu belediye veya işletmecisi

tarafından bildirilen banka hesabına aylık olarak izleyen ayın beşinci iş günü sonuna kadar

ilgili banka tarafından aktarılır.

(4) Malın hem üretildiği hem de tüketime sunulduğu yerde toptancı halinin bulunma-

ması durumunda, hal rüsumunun tamamı aylık olarak izleyen ayın beşinci iş günü sonuna kadar

toptancı hallerinin bağlı olduğu belediyelerin ülke geneli o ayki toplam rüsum gelirindeki payı

dikkate alınarak bu belediyeler tarafından bildirilen banka hesabına ilgili banka tarafından ak-

tarılır.

(5) Bildirim tarihinden itibaren bir yıl içinde malın tüketime sunulduğu yerin belli ol-

maması veya diğer nedenlerle bu maddeye göre dağıtılamayan hal rüsumları, malın üretildiği

yerde toptancı hali bulunması durumunda üçüncü fıkraya göre, malın üretildiği yerde toptancı

hali bulunmaması ya da bulunup bulunmadığının belirlenememesi durumunda ise dördüncü

fıkraya göre aktarılır.

(6) Bu maddeye göre hal rüsumunun özel toptancı halinin işletmecisi hesabına aktarıl-

ması, bildirime konu malların özel toptancı halinin faaliyet alanında üretilmesi veya tüketime

sunulmasına bağlıdır.

(7) Bu maddeye göre özel toptancı halinin işletmecisi hesabına aktarılan tutarların yarısı

aylık olarak izleyen ayın beşinci iş günü sonuna kadar ilgili belediyeye ödenir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sisteme bildirilmeden toptan alınıp satılan ya da toptancı halinde satılmak üzere

bildirimde bulunup toptancı hali dışında toptan satılan,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 34 üncü maddenin beşinci fıkrasına aykırı olarak aynı toptancı halinde kendi arala-

rında mal alan, satan veya devredenlerin,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan

“üç ay içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklen-

miştir.

“Bu sözleşmelerde, noter onayı aranmaz.”

(2) Aynı maddenin otuz birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, yirmi altıncı ve yirmi yedinci

fıkralarında yer alan “1/7/2013” ibareleri “31/12/2013” olarak değiştirilmiştir.

“(31) 1/1/2012 tarihinden önce büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanları içinde

kurulmuş olup da, toptancı hali statüsü bulunup bulunmadığı hususunda ihtilaf bulunan yer-

lerden, toptan sebze ve meyve satışı yapılan yer sayısı otuz veya üzeri olanlar, başkaca bir iş-

leme gerek kalmaksızın sisteme kaydedilir.”

(3) Aynı maddenin yirmi sekizinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle ek-

lenmiştir.

“Aktarımı yapılamayan hal rüsumları ise, aktarımı yapılamayanlar hariç ülke genelinde bu ben-

de göre tahsil edilen toplam rüsum gelirindeki toptancı hallerinin bağlı olduğu belediyelerin

payları dikkate alınarak ilgili hesaplara aktarılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-1”, “EK-2” ve “EK-3” ekleri,

ekte yer alan “EK-1”, “EK-2” ve “EK-3” ekleri ile değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/7/2012 28346

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2012 28514 (4. mükerrer)
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Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı enstitülerde yürü-

tülen, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora ve sanatta yeterlik
programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Ana bilim/ana sanat dalı: İlgili enstitü ana bilim/ana sanat dalını,
ç) Ana bilim/ana sanat dalı akademik kurulu: İlgili enstitü ana bilim/ana sanat dalı aka-

demik kurulunu,
d) Bütünleşik doktora programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış

yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği lisansüstü
programını,

e) Uzmanlık alan dersi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanları tarafından
bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yete-
neğinin kazandırılması ile tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi
için uygulanacak olan dersi,

f) Enstitü: Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
g) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,
ğ) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün yönetim kurulunu,
h) Rektörlük: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünü,
ı) Senato: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,
i) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
j) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
k) ÜNİP: Üniversitelerarası İşbirliği Programını,
l) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü program açılması, eğitim ve öğretim etkinlikleri
MADDE 5 – (1) Enstitülerde lisansüstü program açılması, başka kurumlarla işbirliği

yapılması, eğitim ve öğretim etkinliklerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Lisansüstü eğitim, tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinde

yapılır.
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b) Lisansüstü programı; anabilim/ana sanat dalının başvurusu, enstitü kurulunun önerisi,
Senatonun onayı ve YÖK’ün kararıyla açılır.

c) Enstitü, Rektörlük onayı ile diğer yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla işbirliği
yaparak ÜNİP ve benzeri programlar çerçevesinde ortak lisansüstü programlar açabilir.

ç) Enstitü, güz ve bahar yarıyıllarında normal ve ikinci öğretime ek olarak, uzaktan eği-
tim, staj, yaz okulu ve kursları açabilir. Bunların süresi ve şekli, enstitü kurulunun önerisi, Se-
natonun kararı ve YÖK’ün izni ile karara bağlanır.

Kontenjanların belirlenmesi ve duyurulması
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları ve başvuru

şartları, ilgili anabilim/ana sanat dalının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Rektörün
onayıyla kesinleşir ve ilan edilir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru
MADDE 7 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda aşağıdaki esaslar

uygulanır:
a) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisansüstü programın

öngördüğü bir lisans diplomasına ve ALES’ten, başvurdukları lisansüstü programın gerekli
gördüğü puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisansüstü progra-
mın öngördüğü bir lisans diplomasına ve varsa ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlardan mezun olup, bu fakülte veya kon-
servatuarlara bağlı anabilim/ana sanat dallarında yüksek lisans yapmak için başvuran adaylarda
ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

d) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı me-
kânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim
faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru
MADDE 8 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların

aşağıdaki koşulları taşımaları gerekir:
a) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; lisans, tezli yüksek lisans dip-

lomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri
diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Ba-
kanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip
olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana, lisans
diplomasıyla başvuranların ise en az 80 standart puana ve YDS’den en az 55 puana veya YÖK
tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından belirlenen asgari yabancı dil puanına sahip
olmaları gerekir.

b) Bütünleşik doktora programına başvuracak adayların; ALES’ten başvurduğu prog-
ramın puan türünden en az 80 standart puana, lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden
en az 3 veya muadili bir puana ve YDS’den en az 55 puana veya YÖK tarafından kabul edilen
bir yabancı dil sınavından belirlenen asgari yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının, li-
sans diplomasına ve en az 55 temel tıp puanına ya da ALES’in sayısal kısmından 55 standart
puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testi birinci bölü-
münden elde edilen standart puanın 0.7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın
0.3 ile çarpılarak, sonuçların toplanmasından elde edilir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların
ise; yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği, eczacılık fakültesinin beş yıllık fakülte derecesi
veya veteriner fakültesi diplomasına, bu maddenin (b) fıkrasındaki şartlara ve ALES’in sayısal
kısmından en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.
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ç) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adaylarda; lisans veya yüksek li-
sans diplomasına sahip olma koşulu aranır. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarların sa-
natta yeterlik programlarına girişte, adaylar güzel sanatlar fakültesi veya konservatuar mezunu
iseler, adayların başvurusunda ALES’e girme koşulu aranmaz. Bu programlara başvurmak için
adayların ayrıca, YDS’den en az 55 puana veya YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil
sınavından belirlenen asgari yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir.

Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuruları
MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurularına ilişkin

esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların kabul koşulları, enstitü

yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.
b) Doktora programına başvurabilmek için yabancı uyruklu öğrenciler ana dilleri dı-

şında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üni-
versitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir.

c) Bütünleşik doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların; lisans mezu-
niyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

ç) Yabancı uyruklu adaylar için eğitim dili Türkçe’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Rek-
törlüğün belirlediği üç kişilik sınav kurulu tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavını ba-
şarmak zorundadır. Sınavı başaramayan veya Üniversite tarafından kabul edilen bir kurumdan
Türkçe başarı belgesine sahip olmayan adaylar, bir yıl Türkçe eğitimine tabi tutulurlar. Öğren-
ciler bu süreç içinde izinli sayılırlar. Sınavlarda başarılı olan adaylar, lisansüstü eğitime başla-
maya hak kazanır.

d) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda
bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan
öğrenciler, eğitim öğretimlerine bu Yönetmelik hükümlerine göre devam eder.

e) Enstitülerin lisansüstü programlarına başvurularda; ilgili programın anabilim dalı ta-
rafından teklif edilen ve enstitü yönetim kurulu onayıyla açılan kontenjandan daha fazla talep
olması halinde, başvuran adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulur. Adayların kontenjan dâ-
hilinde öğrenciliğe kabulleri ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

İlk kayıt, kayıt yenileme ve protokol işlemleri
MADDE 10 – (1) Enstitülerde ilk kayıt, kayıt yenileme ve protokol işlemlerinde aşa-

ğıdaki esaslar uygulanır:
a) Lisansüstü giriş sınavında başarılı olan, özel öğrenci olarak lisansüstü programlara

kabul edilen ve enstitüde daha önce kayıtlı bulunan öğrenciler, enstitünün duyurduğu tarihler
içinde ve istenilen belgelerle birlikte ilk kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırırlar. Kayıt
için istenilen belgelerin aslı veya enstitü müdürlüğü tarafından onaylı örneği kabul edilir. As-
kerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar isten-
mez. Bu sürelerin dışında kayıt işlemlerinin yapılmasına, ancak enstitü yönetim kurulunun tek-
lifi ve Senatonun kararıyla izin verilebilir. Duyurulan tarihler içinde ilk kaydını yaptırmayanlar,
kayıt yaptırmadıkları dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kayıt yenilemediği ya-
rıyıl öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yenilemeyen öğrenci, tez savunma aşamasında ise sa-
vunma sınavına alınmaz.

b) Kayıt yenileyen öğrencilerden normal süreyi dolduranlar, her yıl ilgili mevzuatla be-
lirlenen öğrenim katkı payını ödemeleri gerekir.

c) Enstitüye kayıt yaptıran ve kayıt yenileme işlemleri yapan her öğrenci, enstitüce du-
yurulan tarihler içinde ders/tez kaydı yapmak zorundadır. İlk kez kayıt yaptıran öğrencilerin
ders kaydı işlemleri, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gözetiminde, kayıt yenileyen öğren-
cilerin ise danışmanların gözetiminde yaptırılır. Enstitünün duyurduğu tarihler arasında ders
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kaydı işlemlerini yapmayan öğrenciye bir hak daha verilmez. Ancak Senatonun ilân ettiği aka-
demik takvimdeki ekle/sil döneminde, daha önce ders kaydı yapmış öğrenciler, ders/tez danış-
manlarının ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayıyla, ders kayıtlarında değişiklik ya-
pabilir. Enstitünün duyurduğu tarihlerde ders kaydı yapmayan öğrenciler, ekle/sil döneminde
ders kaydı yapamaz, ders kaydı yapmadıkları için derslere devam edemez ve söz konusu dö-
nemde devamsız sayılırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Giriş Sınavları

Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına giriş sınavları
MADDE 11 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarının giriş sınavlarında uyulacak

esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adaylar, enstitü yönetim kuru-

lunun alanında belirlediği üç kişilik jüri tarafından, güzel sanatlar ve yetenek gerektiren alan-
larda mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi; diğer alanlarda ise mülakat sınavına alınırlar
ve başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

b) Tezli yüksek lisans giriş sınavında öğrencinin başarı notu; ALES standart puanının
%50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notu-
nun %30’u toplanarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans giriş sınavında ise başarı notu; lisans
mezuniyet not ortalamasının (transkript) %70 ve varsa ALES sınav sonucu notunun %30’u
dikkate alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programlarına girişte bilimsel değerlendirme
sınavı yapılmaz.

c) Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın mülakat/yetenek sınavı/portfolyö
incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 60 ve
daha yukarı olan asıl ve yedek adaylar, puan sırasına göre yüksek lisans programında ilan edilen
kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine
yedek adaylar sırasıyla geçer. Başarı notu hesaplama yöntemi, enstitü kurulunun teklifi ve Se-
natonun onayı ile değiştirilebilir.

ç) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlardan mezun olup, bu fakülte veya kon-
servatuarlara bağlı anabilim/anasanat dallarında yüksek lisans yapmak için başvuran adaylarda
ALES’e girmiş olma koşulu aranmadığı için, giriş sınavı başarı notu; lisans not ortalamasının
%50’si ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun %50’si toplanarak hesaplanır.
Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın bilim sınavından en az 50 alması gerekir.
Puanlama sonucunda başarı notu 60 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre
yüksek lisans programında ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl aday-
lardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer. Başarı notu hesaplama
yöntemi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

Doktora/sanatta yeterlik programlarının giriş sınavları
MADDE 12 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programlarının giriş sınavlarına ilişkin esas-

lar şunlardır:
a) Doktora, bütünleşik doktora ve sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde aday-

lar, enstitü yönetim kurulunun alanında belirlediği üç kişilik jüri tarafından, güzel sanatlar ve
yetenek gerektiren alanlarda mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi; diğer alanlarda ise
mülakat sınavına alınırlar. Mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi başarı notu 100 tam
puan üzerinden değerlendirilir.

b) Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların giriş sınavında
başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının % 15’i ve yüksek lisans
not ortalamasının % 15’i ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun %20’si top-
lanarak hesaplanır.
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c) Lisans derecesiyle doğrudan doktora programına başvuran adayların giriş sınavı ba-
şarı notu ise; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ile mülakat/ye-
tenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun %30’u toplanarak hesaplanır.

ç) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuran tıp fakültesi mezunlarının başarı
notu; TUS veya ALES puanının %50’si ve lisans not ortalamasının % 20’si ile mülakat notunun
% 30’u toplanarak hesaplanır.

d) Sanatta yeterlik programlarına giriş sınavında, yüksek lisans derecesiyle başvuruda
bulunan ve ALES’e girme koşulu aranan adayların sınav notlarının hesaplanmasında; ALES
standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i ve yüksek lisans not ortalamasının
%15’i ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun %20’si toplanarak hesaplanır.

e) Lisans derecesiyle doğrudan sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların
giriş sınavında başarı notu; ALES standart puanının % 50’si ve lisans not ortalamasının % 20’si
ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun % 30’u toplanarak hesaplanır.

f) Sanatta yeterlik programlarında ALES’e girme koşulu aranmayan adayların giriş sı-
navında başarı notu; lisans not ortalamasının %50’si ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö in-
celemesi notunun %50’si toplanarak hesaplanır. Bu adaylar, giriş sınavının mülakat/yetenek
sınavı/portfolyö incelemesi sınavı aşamasında başarılı olabilmek için en az 70 puan almak zo-
rundadır.

g) Sınavların değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın mülakat/yetenek sınavı/port-
folyö incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu
65 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, doktora/sanatta yeterlik progra-
mında ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıra-
mayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.

ğ) Bütünleşik doktora programına başvuran adayların mülakat/yetenek sınavı/portfolyö
incelemesi sonucundan en az 55 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 70 ve
daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, ilân edilen kontenjan dâhilinde öğren-
ciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla ge-
çer.

h) Doktora/sanatta yeterlik giriş sınavında başarı notu hesaplama yöntemi, enstitü ku-
rulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yatay Geçiş, Özel Öğrenci Kabulü ve Bilimsel Hazırlık

Lisansüstü programlarda yatay geçiş
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlarda yatay geçiş esasları şunlardır:
a) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğ-

retim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamam-
lamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğren-
cinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden
ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması gerekir.

b) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını ta-
nıtan ve başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin
başlama tarihinden en az üç hafta önce ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü;
başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığına göndererek bu fıkranın
(a) bendinde belirtilen koşullar bakımından anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğ-
rencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister.

c) Anabilim dalı görüş ve önerileri enstitü yönetim kurulunda incelenerek öğrencinin
yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır.
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ç) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş
yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu
kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Özel öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Lisans veya yüksek lisans mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen-

ler, duyurulan kayıt tarihleri içinde, istenen belgelerle enstitünün ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığına başvurur ve ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilir.

b) Özel öğrencilik süresi, en fazla iki yarıyıldır. Bir dönemde en fazla altı kredilik ders
alınabilir. Özel öğrencilikte başarılan derslerden, lisansüstü öğrenciliğe geçilmesi halinde muaf
olunur.

c) Özel öğrenciler ders ücreti (kredi başına) harç miktarını yatırırlar.
ç) Özel öğrenciler, asıl öğrencilik haklarından yararlanamaz.
d) Alınacak özel öğrenci sayısı, ilan edilen kontenjanı geçemez.
e) Bütünleşik doktora programına özel öğrenci kabul edilmez.
Lisansüstü programlardaki bilimsel hazırlık programları
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlardaki bilimsel hazırlık programlarına ilişkin

esaslar şunlardır:
a) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora, bü-

tünleşik doktora ve sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar, anabilim/ana-
sanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla bilimsel hazırlık
programına tabi tutulabilir.

b) Bilimsel hazırlık programı en az bir en fazla iki yarıyıl olabilir. Bu süre, dönem izin-
leri dışında uzatılmaz. Bu programın bir ya da iki yarıyıl sürmesine, ilgili anabilim/anasanat
dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla karar verilir. Bilimsel
hazırlık programında geçirilen süre; yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programı sü-
resine dâhil edilmez.

c) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ve kredi miktarları; programı öneren
anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından belirlenip enstitü yönetim kurulunca onay-
lanır.

ç) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerle ilgili devam, sınavlar, notlar, başarılı
sayılma koşulları için öğrencinin ders aldığı programın tâbi olduğu ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.

d) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredisi, yüksek lisans veya doktora
ya da sanatta yeterlik programının kredisinden sayılmaz.

e) Bir öğrenci, bilimsel hazırlık programında; bir yarıyılda en çok on iki, iki yarıyılda
ise toplam en çok yirmi dört ulusal kredilik ders alabilir.

f) Bilimsel hazırlık programında başarısız olanlar lisansüstü ders programına kayıt yap-
tıramazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğrenim Süresi, Ek Süre, Dersler ve Sınavlar

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları öğrenim süresi, ek süre, dersler ve sınavlar
MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programları öğrenim süresi, ek süre, dersler ve

sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Enstitüde tüm lisansüstü programlarda eğitim-öğretim, yarıyıl esasına göre yapılır.

Her yarıyıl, yetmiş iş gününden oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır.
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b) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Daha kısa sürede
mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, Senato tarafından belirlenir.

c) Bir öğrenci, tez aşamasına geçmeden önce ders ve seminerlerini başarmak zorundadır.
ç) Tezli yüksek lisans programında, kredili derslerini ve seminerini tamamlayan bir öğ-

renci, tez önerisi anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından kabul edildikten ve enstitü
yönetim kurulu kararından sonra, tez hazırlama aşamasına geçer.

d) Öğrenim süresini azami üç yıl içinde tamamlayamayanlar; ilgili döneme ait belirle-
nen öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabi-
lirler. Bu durumda, tezli yüksek lisans çalışmalarında intibak süresi anabilim dalı akademik
kurulu görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrencilerin intibak
sürecinde anabilim dalı akademik kurulu kararı doğrultusunda; öğrencinin tez danışmanı ve
tez konusu değiştirilebilir. Bu öğrenciler ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, asıl
öğrencilere tanınan askerlik tecil, harç kredisi, burs gibi diğer haklardan yararlanamazlar.

Tezsiz yüksek lisans programları öğrenim süresi, ek süre, dersler ve sınavlar
MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları öğrenim süresi, ek süre, dersler ve

sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandır-

mak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans
programı ikinci öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak ko-
şuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz
olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda
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. İkinci öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir.
Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

b) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.
c) Derslerini başaran öğrenci, bunu izleyen ilk yarıyılda protokol yaparak dönem projesi

hazırlama aşamasına geçer, aday en erken bir yarıyılın sonunda dönem projesi savunma sına-
vına alınabilir.

ç) Öğrenim süresini azami üç yıl içinde tamamlayamayanlar; ilgili döneme ait belirlenen
öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.
Bu durumda, tezsiz yüksek lisans çalışmalarında intibak süresi anabilim dalı akademik kurulu
görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrencilerin intibak süre-
cinde anabilim dalı akademik kurulu kararı doğrultusunda; öğrencinin danışmanı ve dönem
projesi konusu değiştirilebilir. Bu öğrenciler ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazır-
lama hariç, asıl öğrencilere tanınan askerlik tecil, harç kredisi, burs gibi diğer haklardan yarar-
lanamazlar. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri dönemlere ilişkin katkı paylarını ödemeden kayıt
yenileyemezler.

Doktora/sanatta yeterlik programlarında öğrenim süresi, ek süre, dersler ve sınavlar
MADDE 18 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programlarında öğrenim süresi, ek süre,

dersler ve sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için

azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup, uygulamaya ilişkin
düzenlemeler konusunda Senato yetkilidir.

b) Doktora/sanatta yeterlik programında derslerini ve seminerini başaramayan öğrenci
teze geçemez.

c) Doktora/bütünleşik doktora programı için gerekli kredili dersleri ve en az bir semineri
başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki
yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.
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ç) Bu süre içinde kredili derslerini ve bir semineri başarıyla tamamlamayanlar ile azami
süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde be-
lirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek ko-
şulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara ka-
tılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğren-
cilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli
kredi yükü, seminer, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora
tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diplo-
ması verilir.

d) Kredili derslerini ve semineri başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan
ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu fıkranın (a) bendinde belirtilen altı yıl so-
nuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlaya-
madığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının öne-
risi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en
az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

Tezli yüksek lisans programlarında ders kredi miktarları
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında ders kredi miktarlarına ilişkin

esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programı yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla, en fazla yirmi

dört ulusal kredi ve en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer
dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, üçün-
cü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

b) Alınacak derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ko-
şuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim dalı akademik
kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan derslerden de seçilebilir.

c) Yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesinde yer alan krediler yedinci düzey yüksek li-
sans için asgari doksan kredidir. Ders kredilerinin hesaplanmasında, yükseköğretim yeterlilik-
leri çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve
yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saat-
lerinin yanı sıra laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum,
sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün
zamanı ifade eder. Bir kredi 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senatoca
belirlenir.

ç) Danışman atandıktan sonra, danışman olduğu öğrenciler için, tüm akademik, idari
ve diğer görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Bu ders öğrencinin ulusal kredisine
sayılmaz. Bu derse ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve enstitü yönetim kurulunca uy-
gulanır. Bu ders, yıl boyunca da devam eder.

Tezsiz yüksek lisans programlarında ders kredi miktarları
MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları, toplam otuz krediden az olmamak

koşulu ile en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz
olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi,
lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.

Doktora, bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programı ders kredi miktarı
MADDE 21 – (1) Doktora, bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programları ders kredi

miktarlarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora, bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programları; tezli yüksek lisans derecesi

olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, en
fazla yirmi yedi kredi, en az bir seminer ve dokuz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez
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çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
on dört adet ders en az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

b) Lisansüstü dersler anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

c) Öğrenciler lisans derslerinden, daha önce alınmamış olması koşulu ile ders de seçe-
bilir. Ancak bu dersler, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

ç) Yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesinde yer alan krediler sekizinci düzey doktora
için asgari yüz seksen kredidir. Ders kredilerinin hesaplanmasında, yükseköğretim yeterlilikleri
çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yet-
kinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin
yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava
hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı
ifade eder. Bir kredi 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senatoca be-
lirlenir.

d) Danışman atandıktan sonra, danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm akademik, idari
ve diğer görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Bu ders, öğrencinin ulusal kredisine
sayılmaz. Bu derse ilişkin esaslar Senato tarafından kararlaştırılır, enstitü yönetim kurulunca
uygulanır. Bu ders, yıl boyunca devam eder.

Lisansüstü programlarda ders açılması
MADDE 22 – (1) Lisansüstü programlarda ders açılmasına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Her yarıyılda açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumluları, anabilim/anasanat

dalı akademik kurulunda görüşüldükten sonra, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi,
enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

b) Derslerin ve dersleri verecek öğretim üyelerinin belirlenmesinde, ilgili anabilim/ana-
sanat dalının bilim alanına uygunluk ve uzmanlık ölçütü dikkate alınır.

c) Zorunlu durumlarda, doktora derecesini almış öğretim elemanları, anabilim/anasanat
dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla lisansüstü ders açabilir.

ç) Anabilim/anasanat dallarında aynı isim ve içerikli birden fazla ders açılamaz.
d) Başka bir birimde görevli olan öğretim üyeleri, alanında olmak koşuluyla, ders aça-

bilir.
e) Lisansüstü eğitim programlarında derslerin tümü seçmelidir.
Lisansüstü programlarda, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları
MADDE 23 – (1) Lisansüstü programlarda, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına ilişkin

esaslar şunlardır:
a) Tezli/tezsiz, yüksek lisans programlarında, her yarıyılda, her ders için, en az bir ara

sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Alınan bir dersin başarı notunun değerlendirmesinde
ara sınav, ödev ve yarıyıl sınavı notu dikkate alınır. Başarı notu; ara sınav notunun % 25’i,
ödev notunun % 25’i ve yarıyıl sınavı notunun % 50’si olmak üzere, toplam en az 70, harf sis-
teminde CC, 4’lü not sisteminde 2.72 puan olması gerekir. Ödev verilmemesi durumunda başarı
notu; ara sınav notunun %50’si ile yarıyıl sonu notunun %50’sinin toplanmasıyla elde edilir
ve yine bu toplamın en az 70, harf sisteminde CC, 4’lü not sisteminde 2.72 puan olması gerekir.
Yarıyıl sonu notunun en az 70, harf sisteminde CC, 4’lü not sisteminde 2.72 puan olması, ders
geçmek için ön koşuldur. Alınan dersin alanına göre sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı ola-
rak yapılabilir.

b) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında, her yarıyılda, protokole yazdığı her ders
için, en az bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı olmak üzere iki sınava alınır. Alınan bir dersin
başarı notunun değerlendirmesinde ara sınav, ödev ve yarıyıl sınavı notu dikkate alınır. Başarı
notu; ara sınav notunun %25’i, ödev notunun %25’i ve yarıyıl sınavı notunun % 50’si olmak
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üzere, toplam en az 75, harf sisteminde CB, 4’lü not sisteminde 2.93 puan olması gerekir. Ödev
verilmemesi durumunda başarı notu; ara sınav notunun %50’si ile yarıyıl sonu notunun %50’si-
nin toplanmasıyla elde edilir ve yine bu toplamın en az 75, harf sisteminde CB, 4’lü not siste-
minde 2.93 puan olması gerekir. Yarıyıl sonu notunun en az 75, harf sisteminde CB, 4’lü not
sisteminde 2.93 puan olması, ders geçmek için ön koşuldur. Dersin alanına göre sınavlar yazılı,
sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

c) Lisansüstü derslerin sınavlarında 100’lük not sistemi uygulanır. Öğrenci geçişlerinde
harf ve/veya 4’lük not sistemine göre puanlanan transkriptlerin Üniversite onaylı 100’lük not
sistemine dönüştürmeleri istenir. Aksi takdirde YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınır.

ç) Seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı
olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde sakla-
nan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek
şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

d) Bu Yönetmelikte belirtilen devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, devamsız
olduğu dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz ve devamsızlıktan başarısız sayılır.

e) Sınavlara ilişkin maddi hata itirazları, notların duyurulmasından itibaren on beş gün
içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır ve bu tür itirazlar, anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca enstitüye iletilir. Maddi hata itirazlarını, dersi veren öğretim üyesinin görüşü
alınarak enstitü yönetim kurulu inceler ve karara bağlar.

f) Lisansüstü programlarda ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları Üniversitenin akademik
takvimine uygun olarak yapılır.

Lisansüstü programlarda ders tekrarı
MADDE 24 – (1) Lisansüstü programlarda, öğrenci, dersten devam alıp başarısız oldu

ise, söz konusu dersin yalnızca ara ve yarıyıl sonu sınavına alınır. Öğrenci, devamsızlıktan do-
layı başarısız oldu ise, bu dersleri ancak dersin açıldığı dönemde tekrar alabilir. Öğrenci talep
ederse başarısız olduğu dersin yerine takip eden dönemde danışmanın görüşü doğrultusunda
yeni ders alabilir.

Ders saydırma
MADDE 25 – (1) Ders saydırma işlemlerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Lisansüstü programlarında özel ya da asıl öğrenci olarak ders alanlar enstitüye ye-

niden kayıt yaptırdıklarında, ders saydırma başvurusuna hak kazanırlar.
b) Ders saydırma başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığına, ilk kayıt veya kayıt

yenileme tarihinin bitiminden sonra, bir ay içinde yapılır. Bu sürenin aşımında yapılacak baş-
vurular kabul edilmez.

c) Öğrencinin ders saydırma başvurusu, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının oluş-
turduğu üç kişilik bir komisyonda incelenir ve komisyonun görüşü, enstitü yönetim kuruluna
sunulur. Ders saydırmaya ilişkin karar, enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinleşir.

ç) Lisans programlarında alınan dersler, lisansüstü programlarda okutulan derslerin ye-
rine saydırılmaz.

d) Yüksek lisans programlarında alınan dersler, doktora/sanatta yeterlik programlarında
alınan derslerin yerine saydırılmaz. Buna paralel olarak; doktora/sanatta yeterlik programla-
rında alınan dersler de yüksek lisansta okutulan derslerin yerine saydırılmaz.

e) Bir öğrenci, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü program-
larında asıl veya özel öğrenci olarak öğrenim görmüş, herhangi bir nedenle öğrenimini yarıda
bırakmış ve bir lisansüstü programa asıl öğrenci olarak kayıt yaptırmış ise bu durumda daha
önce asıl veya özel öğrenciyken aldığı ve başardığı derslerin tümünden, ders saydırma komis-
yonunun içerik ve kredi denkliğine ilişkin inceleme ve önerileri doğrultusunda, enstitü yönetim
kurulunun kararıyla muaf tutulabilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Danışmanlık, Tez, Sanatta Yeterlik Çalışması ve Dönem Projesi

Danışman atanması ve danışmanlık görevinin yürütülmesi
MADDE 26 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında,

danışman atanması ve danışmanlık görevinin yürütülmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Lisansüstü programlarda, danışman, öğrencinin kesin kayıt tarihinden sonra bir ay

içinde atanır. Danışman atanıncaya kadar; anabilim/anasanat dalı başkanı danışmanlık görevini
üstlenir.

b) Danışman, öğrencinin tercihleri alınarak, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik ku-
rulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayıyla atanır.

c) Danışman önerisinde ve atamasında, danışman olacak öğretim üyesinin ilgili alanda
öğretim üyesi olması veya öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın gerektirdiği bi-
limsel alanda yayımlanmış araştırmalarının bulunması şartı aranır. Zorunlu durumlarda, başka
bir yükseköğretim kurumunda çalışan ve belirlenen koşullara sahip bulunan bir öğretim üyesi
veya yakın alandaki öğretim üyeleri de danışman olarak atanabilir. Gerek duyulduğu takdirde
tez çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla asıl danışman dışında ikinci danışman atanabilir.
İkinci danışmanlar, doktor unvanlı öğretim görevlileri ve emekli öğretim üyeleri arasından da
atanabilir.

ç) Danışman; herhangi bir nedenden dolayı üç aydan fazla süre ile Üniversite dışına
çıkması halinde danışman değişikliği anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir ve ens-
titü yönetim kurulunca karara bağlanır. Danışmanlık görevini yürütmediği tespit edilen öğretim
üyesi enstitü yönetim kurulunca değiştirilebilir. Bunun dışındaki danışman değişikliği veya da-
nışmanlık bırakma talepleri, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda belirlenen yeni
bir danışman önerisinin sunulmasından sonra enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

d) Tez danışmanı, öğrencinin bilimsel faaliyetleri ile ilgili gerekli işlemleri takip etmek
zorundadır. Danışmanlık görevinin yürütülmediğinin tespit edildiği durumlarda, enstitü yönetim
kurulu danışman değişikliği yapabilir.

Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında tez/dönem projesi önerisi
MADDE 27 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında tez/dönem projesi önerisine

ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında, tez/dönem projesi önerileri, anabilim/ana-

sanat dalı akademik kurulunda incelenerek ilgili enstitü müdürlüğüne takip eden dönem sonuna
kadar sunulur ve enstitü yönetim kurulunca onaylanır.

b) İlgili mevzuata göre Etik Kurulu kararı gerektiren çalışmalar ilgili Etik Kurulu onayı
alındıktan sonra tez önerisi ile birlikte enstitüye sunulur ve akademik çalışmalara başlar.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 28 – (1) Doktora yeterlik sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora teziyle ilgili

çalışmalarda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
b) Doktora programında bir öğrenci, tüm ders ve kredilerini verilen asgari veya azami

sürede başardıktan sonra, takip eden dönem içinde yeterlik sınavına alınır.
c) Yüksek lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş olan öğrenci, beşinci

yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora
yeterlik sınavına girmek zorundadır.
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ç) Yeterlik sınavı jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulunun onayıyla beş öğretim üyesinden oluşur.

d) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki ayrı bölümde yapılır. Sınav
sonucunda her iki sınavdan ayrı ayrı olmak üzere, 100 üzerinden en az 75, harfli sisteme göre
CB ve 4’lü sisteme göre 2.93 puan almış olanlar başarılı, bu puandan aşağı almış olanlar ise
başarısız kabul edilir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca üç gün içinde enstitüye bil-
dirilir ve enstitü yönetim kurulunca onaylanır.

e) Sınavın yazılı ve/veya sözlü bölümünde başarısız olan öğrenci, sınavı izleyen ilk ya-
rıyılda aynı jüri tarafından başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlüden bir kez daha sınava alınır.

f) Doktora yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.
g) Yeterlik yazılı sınavı, kâğıt ortamında yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine

göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı za-
manlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

ğ) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 29 – (1) Tez izleme komitesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan bir öğrenci için, ilgili anabilim dalı başkan-

lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla doktora yeterlik sınavını izleyen bir ay
içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

b) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından
başka, ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.

c) Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde de-
ğişiklik yapılabilir.

ç) Tez izleme komitesi, enstitü tarafından belirlenen koşulları yerine getiren öğrencinin
tez önerisi savunma sınavını yapar ve tez çalışmasına başlayan öğrenciyi, her yarıyılda bir kez
olmak üzere denetler.

Doktora tez önerisi sınavı ve tez izleme raporu
MADDE 30 – (1) Doktora tez önerisi sınavına ve tez izleme raporuna ilişkin esaslar

şunlardır:
a) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapa-

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

b) Doktora tez önerisi savunması, dinleyicilere açık olarak yapılabilir ve dinleyiciler
de soru sorabilir.

c) Tez izleme komitesi, önerinin ret veya kabul edilmesine salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca, savunmayı izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla
bildirilir.

ç) Doktora tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hak-
kına sahiptir. Böyle bir durumda, öğrencinin başvurması hâlinde, ilgili anabilim dalı başkanlı-
ğının görüşü de dikkate alınarak, enstitü yönetim kurulunun kararıyla yeni bir tez danışmanı
ve tez izleme komitesi atanabilir. Aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde;
danışman ve tez konusu değiştirilen öğrenci ise altı ay içinde yeniden bir tez önerisi sunar ve
tez önerisi savunma sınavına alınır.
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d) Mazeretleri kabul edilmek koşuluyla, anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yö-
netim kurulunun kararıyla tez izleme komitesi üyeleri değiştirilebilir.

e) Tez izleme komitesi, tez önerisi savunma sınavında başarılı olan öğrenciyi, her ya-
rıyılda, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kez toplanıp değerlendirmeye alır.
Gereken durumlarda bu toplantılar görüntülü elektronik ortamda da yapılabilir. Öğrenci toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Komite, öğrencinin rapo-
runu, başarılı veya başarısız olarak değerlendirip bir tutanakla ilgili anabilim dalı başkanlığınca
enstitüye sunar.

f) İlgili mevzuat hükümlerine göre Etik Kurulu kararı gerektiren doktora tez proje öne-
rileri için, ilgili kurullardan onay belgelerinin alınması gerekir. Alınan onay belgeleri ile birlikte
tez proje önerisi enstitüye sunulur ve akademik çalışmalara başlanır.

Tezli yüksek lisans tez savunma sınavı
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezini kendisine tanınan süre içinde,

ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde savunmak zo-
rundadır.

b) Jüri, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararıyla ata-
nır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir
anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, üç üyeden oluşur.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde
toplanıp öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

ç) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı Jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya
düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya 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 öğrenimlerine devam
etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara ka-
tılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri de-
vam eder.

d) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Tezli
Yüksek Lisans Diploması verilir.

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

Tezsiz yüksek lisans dönem projesi yeterlik sınavı
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans dönem projesi yeterlik sınavına ilişkin esaslar

şunlardır:
a) Tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci, dönem projesini kendisine tanınan

süre içinde, ilgili enstitünün dönem projesi yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri
önünde yeterlik sınavına girmek zorundadır.
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b) Jüri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun
kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki
başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç üyeden
oluşur. İkinci danışman jüri üyesi olamaz.

c) Jüri üyeleri, dönem projesinin, kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en çok
on beş gün içinde toplanıp öğrenciyi sözlü savunma sınavına alır. Dönem projesi yeterlik sınavı,
dönem projesinin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınavın tamam-
lanmasından sonra, jüri, tez hakkında, çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararlarından birini
verir. Karar, üç iş günü içinde, bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ens-
titüye bildirilir.

ç) Dönem projesi yeterlik sınavında dönem projesi hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenciye, üç ay düzeltme süresi verilir ve öğrenci, üç ay içinde dönem projesini düzelterek
enstitüye teslim eder.

d) Dönem projesini kendisine verilen sürede düzelterek, enstitüye teslim eden öğrenci,
teslimden sonraki on beş gün içinde, aynı jüri önünde yeniden savunur.

Doktora tezi savunma sınavı
MADDE 33 – (1) Doktora tezi savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programındaki bir öğrenci, doktora tezini kendisine tanınan süre içinde, ens-

titünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde savunmak zorundadır.
b) Doktora tezi jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kuru-

lunun onayıyla atanır. Jüri; danışmanla beraber üçü öğrencinin tez izleme komitesinden, en az
biri başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyelerinden olmak üzere, beş
üyeden oluşur.

c) Jüri üyeleri, doktora tezinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav izleyicilere açık olarak yapılabilir.

ç) Tez savunma sınavı tamamlandıktan sonra, jüri üyeleri dinleyicilere kapalı olarak,
tez hakkında salt çoğunlukla, kabul veya ret kararı verir. Bu karar jüri başkanı tarafından bir
tutanakla üç iş günü içinde enstitüye bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

d) Savunma sınavında ret kararı verilmesi durumunda, ret gerekçeleri bir raporla ens-
titüye bildirilir.

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

Sanatta yeterlik tezi/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı
MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik tezi/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavına iliş-

kin esaslar şunlardır:
a) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, sanatta yeterlik çalışmasını kendisine ta-

nınan süre içinde, ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, tezini veya
sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
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b) Sanatta yeterlik tezi/sanatta yeterlik çalışması jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır. Jüri, danışmanla beraber üçü öğ-
rencinin tez izleme komitesinden, en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan
öğretim üyelerinden olmak üzere, beş asil, iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

c) Jüri üyeleri, sanatta yeterlik çalışması kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren,
en geç on beş gün içinde toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır. Sanatta yeterlik çalışması
savunma sınavı; sözlü olarak yapılır. Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı; sanatta yeterlik
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav izleyicilere
açık olarak yapılabilir.

ç) Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı tamamlandıktan sonra, jüri üyeleri dinle-
yicilere kapalı olarak, tez, sergi, proje, resital, konser veya temsil hakkında salt çoğunlukla,
kabul veya ret kararlarından birini verir ve jüri başkanı kararı bir tutanakla üç iş günü içinde
enstitüye bildirir. Bu sınavda ret kararı verilmesi durumunda, ret gerekçeleri bir raporla ensti-
tüye bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Devam Durumu, Mazeretler, Kayıt Dondurma

Lisansüstü programlarda devam, mazeret ve kayıt dondurma
MADDE 35 – (1) Lisansüstü programlarda devam, mazeret ve kayıt dondurmaya ilişkin

esaslar şunlardır:
a) Öğrenci teorik ve uygulamalı derslere % 70 oranında devam etmek zorundadır. Bu

koşullara uygun biçimde derslere devam etmeyen öğrenci; devamsız sayılır, devamsız olduğu
dersin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve o dersten devamsızlıktan başarısız olur.

b) Öğrenci giremediği sınavlara ilişkin belgelendirdiği mazeretlerini anabilim/anasanat
dalı başkanlığına bir hafta içerisinde iletir. Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu duruma
ilişkin kararını enstitü yönetim kurulunun onayına sunar.

c) Öğrenciler iki yarıyıl kayıt dondurma hakkına sahiptir. Kayıt dondurma, öğrencinin
isteği, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun ona-
yıyla karara bağlanır.

ç) Öğrenciler, askere gitmeden önce durumlarını bir dilekçeyle enstitüye beyan eder.
d) Kayıt donduran veya askerlik nedeniyle izinli sayılan öğrenciler, kayıt dondurma

veya askerlik nedeniyle izinli sayıldıkları sürenin bitimini izleyen ilk yarıyılda kayıt yenileme
işlemlerini yaptırmak zorundadır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diploma ve eki
MADDE 36 – (1) Enstitülerin lisansüstü programlarında, bu Yönetmelik hükümlerinde

belirtilen eğitim-öğretim koşullarını yerine getiren öğrenciye, bitirdiği programın derecesine
göre, tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora, sanatta yeterlik diploması ile AKTS’ye göre ha-
zırlanan diploma ekleri verilir. Diplomalar ve diploma ekleri, YÖK tarafından belirlenen esas-
lara uygun olarak hazırlanır. Diploma ve diploma eklerinde Rektörün ve enstitü müdürünün
imzaları bulunur.
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Disiplin
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
leri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 – (1) 21/6/2012 tarihli ve 28330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yü-

züncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

İstisna
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımımdan önce Kamu Personeli Yabancı

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
(ÜDS)’ndan başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Yaz Okulu programlarında yer alan önlisans ve lisans derslerinin açılabilmesi için
ya normal öğretim veya ikinci öğretim öğrencilerinden ya da her ikisinden en az on öğrencinin
ilgili derse kayıt yaptırmış olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yaz okulunda, bir öğrenci  20 AKTS’yi geçmeyecek şekilde en fazla dört ders ala-
bilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yaz okulunda, ikinci öğretim öğrencileri, normal öğretim öğrencileri ile birlikte
ders almaları koşuluyla Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre Üniversite Yönetim
Kurulunun belirlemiş olduğu öğretim ücretini aynı miktarda öderler.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

31/5/2012 28309
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

1 Temmuz 2013 

PAZARTESİ 
Sayı : 28694 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

13 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

Ç.L.İ. Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 13 adet şoförlü araç kiralanması işi açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/84872 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale 

Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ 

ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700 

c) Elektronik posta adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr. 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : T.K.İ ÇLİ Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 

şoförlü 12 Adet arazili (4x4) çift kabinli araç, 1 Adet 

Arazisiz çift kabinli araç kiralanması işi. 

b) Yapılacağı yer : Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1(bir) yıldır. (365 takvim 

günü) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 25 Temmuz 2013 - 15.00 

c) Dosya no : 2013-017/KÇLİ-ARAÇ KİRALAMA 

4 - İhaleye ait dökümanlar ; 

- Çan’da : Çan’da, Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde 

görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan ŞbTR44 0001 0003 3809 6076 7650 01, Halkbankası Çan 

ŞbTR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 

nolu ÇLİ Banka hesaplarına döküman bedeli KDV dahil 100,00 TL (Posta ile: 110,00 TL) 

yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dökümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 25/07/2013, saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği 

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

ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 5585/1-1 
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VULKANİZE BANT TAMİR PRESİ SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

1 takım vulkanize bant tamir presi alımı ve işletmemiz ambarına teslimi işi açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

İKN : 2013/82531 

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; 1 takım vulkanize bant 

tamir presi alımı ve işletmemiz ambarına 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. 

b) Tarihi ve saati : 17/07/2013 - 14.00 

4 - İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 20,00 TL bedel karşılığı satın 

almaları zorunludur. 

İhale dokümanı idaremizden satın alınabileceği gibi aynı zamanda İşletme Müdürlüğümüzün 

Halk Bankası Çan Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 0000 04 hesap 

numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekontun, talebinizi belirten üst yazı ekinde 0 286 

435 33 75 no’lu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilmek kaydıyla kargo yolu ile ödemeli bir 

şekilde gönderilebilir. 

5 - Teklifler 17/07/2013 Çarşamba 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 - İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. 

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri 

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 

sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 5478/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya Dönemi Pancar yüzdürme ve Temizlik işleri, Kireç 

ocağı işleri, Kömür hazırlama İşleri Hizmeti alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/79955 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mimarsinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No:27/ 

ERZİNCAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 446 223 95 00  0 446 223 91 67 

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

2 - İhale konusu hizmetin 

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

Pancar yüzdürme ve temizlik işleri, Kireç ocağı işleri, 

Kömür hazırlama işleri +- %20 toleranslı 97 Gün süreli 

hizmet işidir 

Çalışacak Personel: Toplam 25 Adet İşçi +- %20 

Toleranslı 97 Gün ( Toplam 2575 Yevmiye) 

b) Yapılacağı yer : Erzincan Şeker Fabrikası 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzincan Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu 

b) İşin Süresi : 2013/2014 Kampanya Dönemi süresince (+- %20 

toleranslı 97 Gün) 

c) Tarihi ve saati : 12/07/2013 – 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: (İdari şartnamede belirtilmiştir.) 

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.1.2. İş deneyim belgesi: İhale konusu iş ve benzer işlere ait teklif edilen bedelin % 30 

undan az olmamak üzere tek sözleşmeye ait iş deneyim belgesi verilecektir. 

4.1.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede personel çalıştırmaya dayalı 

hizmet işleri kabul edilecektir. 

4.2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.3. İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 

KDV dahil 100,00.-TL. (Y.YÜZ.TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanının 

satın alınması zorunludur. 

5 - Teklifler, 12.07.2013, saat 14.00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası – Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir.. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KIRKBEŞ) 

takvim günü olmalıdır. 

9 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

10 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 5352/1-1 
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VAGON ŞASİ FASON OLARAK İMAL ETTİRİLECEKTİR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/83440 

1- İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 100 adet Tenteli Vagon Şasi (fren montajı 

dahil, üst aksamı ve bojiler hariç); imalat malzemeleri Şirketimizce verilmek suretiyle, teknik 

şartname ve resimlere göre, EN 15085 CL1 sertifikasına sahip firmalara fason olarak imal 

ettirilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 17/07/2013 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

17/07/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

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

adresten 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. 5499/1-1 

————— 

E 68 000 TİP LOKOMOTİFLERİN KOMPLE BOYANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2013/83446 

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: 72 adet E 68 000 tip lokomotiflerin komple 

boyanması işi teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 16/07/2013   saat: 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

16/07/2013 günü saat: 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

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

adresten 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. 5500/1-1 
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795 MCM İLETKENLİ (41+904,00) KM 154 Kv BAĞIŞLI-HAKKARİ E.İ. HATTININ 

KAMULAŞTIRMA, İMAR PLANLARI VE TASARRUF BELGELERİN  

HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 17. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğünden: VAN 

795 Mcm İletkenli (41+904,00) KM 154 Kv Bağışlı-Hakkari E.İ.Hattının Kamulaştırma, 

İmar Planları ve Tasarruf Belgelerin Hazırlanması işi Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun (3-g Yönetmeliğinin 19.cu Maddesinde belirtilen Açık İhale Usulü ile İhale 

edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/84489 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İPEK YOLU 9. KM. TEDAŞ-TEİAŞ SOSYAL 

TESİSLERİ EK BİNASI - VAN 

b) Telefon ve faks numarası : 4322171683 - 4322171995 

c) Elektronik posta adresi : 17grupmd@teias.gov.tr. 

ç) İhale dokümanının  

görülebileceği internet adresi  : (Resmi Gazete ve Yerel Gazete, www vanvaliliği.gov.tr) 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 795 Mcm İletkenli (41+904,00) Km 154 Kv Bağışlı-

Hakkari E.İ.Hattının Kamulaştırma ve İmar Planları ve 

Tasarruf Belgelerin Hazırlanması İşi. 

b) Yapılacağı yer : TEİAŞ 17. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

(Toplantı Salonu) - Van 

c) Süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 150 ( Yüzelli Takvim 

Günü) 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : İPEK YOLU 9. KM. TEDAŞ-TEİAŞ SOSYAL 

TESİSLERİ EK BİNASI - VAN 

b) Tarihi ve saati : 08.07.2013 - 10:00 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

Belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) 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, 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler: 

Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini gösterir, yerli 

bankalardan alınacak belgeler. 

4.2.1. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda 

sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. 

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler : 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 

15’şinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere 

ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.3.2. Personel Durumuna İlişkin Belgeler: 

İhale konusu işin niteliğine göre istenilen teknik personelin niteliği, sayısı ve benzer iş 

deneyim süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 
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Pozisyon Meslek Unvanı Adet 

Mesleki Deneyim 

Süresi (Yıl) 

Benzer İş Deneyim 

Süresi (Yıl) 

Proje Müdürü Harita Mühendisi 1 5 5 

Proje Mühendisi Harita Mühendisi 1 5 5 

Harita 

Teknikeri/Teknisyeni 

Harita 

Teknikeri/Teknisyeni 

2 2 2 

- Makine ve teçhizata ilişkin bilgi ve belgelerini yüklenici firma sözleşmeden önce 

taahhüt etmeleri gerekir. -Personelin niteliğini deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin 

imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulur. 

4.4.1. Makine ve teçhizata ilişkin belgeler: 

İhale konusu işin yerine getirilmesi için asgari olarak aşağıda belirtilen ekipmanın temin 

edilmesi istenmektedir. 

Donanımın cinsi Donanımın özelliği Adedi 

Yazılım EİH-Kamulaştırma 1 

Bilgisayar - 2 

Total Station  1 

GPS Seti  2 

Ekip Otosu  1 

Telsiz  3 

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait ekipmanın 

tamamı bir bütün olarak değerlendirilir. 

4.4.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan; 

a) Enerji İletim Hatları, b) Otoyol, devlet yolu veya il yolu, c) Demiryolu, ç) Doğalgaz 

boru hattı, d) Kanal işleri projelerine ilişkin kamulaştırma mühendislik hizmetleri işleridir. Bu 

işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

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

Satınalma ve Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

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

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 17. İletim Tesis İşletme Grup Müd. 

(Muhaberat Servisi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 

bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin 

tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 5583/1-1 
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MUHTELİF EBAT VE KALİTEDE “PASLANMAZ BORU”, ”PASLANMAZ DİRSEK”, 

PASLANMAZ CONTA BASMA YÜZEYLİ DÜZ FLANŞ” VE PASLANMAZ SAC LEVHA” 

ALIMI İŞİ “AÇIK İHALE USULÜ” İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2013/86027 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Ankara Makina Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : Ayaş Yolu,18. Km. 06930, Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0.312.244 90 55(15 Hat)/2774 - 0.312.243 14 47 

d) Elektronik posta adresi  : fguven@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif ebat ve kalitede 558 m. Paslanmaz boru,102 adet 

Paslanmaz Dirsek,46 adet Paslanmaz Conta Basma 

Yüzeyli Düz Flanş ve 17.460 Kg. Paslanmaz Sac Levha. 

 Malzemenin adı ve özelliği Birimi Miktarı 

 Paslanmaz dikişli boru (Cr-Ni) Anma Çapı: 

80 mm. ANSI:304 L Kalite DIN 2463 

Ölçüm değeri 89,9 X 3,2 X 6000 mm 

Metre 102 

 Paslanmaz dikişli boru (Cr-Ni) Anma Çapı: 

100 mm. ANSI:304 L Kalite DIN 2463  

Ölçüm değeri 114,3 X 3,2 X 6000 mm 

Metre 102 

 Paslanmaz dikişli boru (Cr-Ni) Anma Çapı: 

125 mm. ANSI:304 L Kalite DIN 2463  

Ölçüm değeri 139,7 X 3,2 X 6000 mm 

Metre 24 

 Paslanmaz dikişli boru (Cr-Ni) Anma Çapı: 

150 mm. ANSI:304 L Kalite DIN 2463  

Ölçüm değeri 168,3X 3,6 X 6000 mm 

Metre 240 

 Paslanmaz dikişli boru (Cr-Ni) Anma Çapı: 

200 mm. ANSI:304 L Kalite DIN 2463  

Ölçüm değeri 219,1 X 3,6 X 6000 mm 

Metre 90 

 Dikişli dirsek (Cr-Ni) Dirsek Özelliği: 90 

derece Anma Çapı: Ø 80mm. DIN 2605 304 

L Kalite Ölçüm değeri: 88,9 X 4,0 mm 

Adet 12 

 Dikişli dirsek (Cr-Ni) Dirsek Özelliği: 90 

derece Anma Çapı: Ø 100mm. DIN 2605 

304 L Kalite Ölçüm değeri: 114,3 X 4,0 mm 

Adet 38 

 Dikişli dirsek (Cr-Ni) Dirsek Özelliği: 90 

derece Anma Çapı: Ø 125mm. DIN 2605 

304 L Kalite Ölçüm değeri: 139,7 X 4,0 mm 

Adet 8 
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 Malzemenin adı ve özelliği Birimi Miktarı 

 Dikişli dirsek (Cr-Ni) Dirsek Özelliği: 90 

derece Anma Çapı: Ø 150mm. DIN 2605 

304 L Kalite Ölçüm değeri: 168,3X 4,0 mm 

Adet 18 

 Dikişli dirsek (Cr-Ni) Dirsek Özelliği: 90 

derece Anma Çapı: Ø 200mm. DIN 2605 

304 L Kalite Ölçüm değeri: 219,1X 4,0 mm 

Adet 26 

 Paslanmaz conta basma yüzeyli düz flanş 

(Cr-Ni) DN80 mm PN10 ANSI:304L Kalite 

DIN 2501 Ölçüm değeri:90,3x160x200 mm 

Adet 8 

 Paslanmaz conta basma yüzeyli düz flanş 

(Cr-Ni) DN100 mm PN10 ANSI:304L 

Kalite DIN 2501 Ölçüm 

değeri:115,9x180x220 mm 

Adet 10 

 Paslanmaz conta basma yüzeyli düz flanş 

(Cr-Ni) DN125 mm PN10 ANSI:304L 

Kalite DIN 2501 Ölçüm 

değeri:141,6x210x250 mm 

Adet 6 

 Paslanmaz conta basma yüzeyli düz flanş 

(Cr-Ni) DN150 mm PN10 ANSI:304L 

Kalite DIN 2501 Ölçüm 

değeri:170,5x240x285 mm 

Adet 14 

 Paslanmaz conta basma yüzeyli düz flanş 

(Cr-Ni) DN200 mm PN10 ANSI:304L 

Kalite DIN 2501 Ölçüm 

değeri:221,8x295x340 mm 

Adet 8 

 Paslanmaz sac levha (Cr-Ni) levha 304L 

kalitede 1000x2000x2 mm (62 Plaka) 
Kg. 1.984 

 Paslanmaz sac levha (Cr-Ni) levha 304L 

kalitede 1000x2000x3 mm (6 Plaka) 
Kg. 288 

 Paslanmaz sac levha (Cr-Ni) levha 304L 

kalitede 1000x2000x4 mm (22 Plaka) 
Kg. 1.408 

 Paslanmaz sac levha 8x2000x6000 mm. 

SAE 304 (2 Plaka) 
Kg. 1.500 

 Paslanmaz sac levha 10x2000x6000 mm 

SAE 304 (3 Plaka) 
Kg. 2.900 
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 Malzemenin adı ve özelliği Birimi Miktarı 

 Paslanmaz sac levha 20x1500x6000 mm. 

SAE 304 (1 Plaka) 
Kg. 1.440 

 Paslanmaz sac levha 25x1500x6000 mm. 

SAE 304 (1 Plaka) 
Kg. 1.780 

 Paslanmaz sac levha 30x2000x6000 mm. 

SAE 304 (1 Plaka) 
Kg. 2.850 

 Paslanmaz sac levha 35x2000x6000 mm. 

SAE 304 (1 Plaka) 
Kg. 3.310 

 

b) Teslim yeri : Ankara Makina Fabrikası-Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 30 (otuz) 

takvim günü içinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ankara Makina Fabrikası-Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 12/07/2013 Cuma günü, saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde 

belirtilmiştir. 

5 - İhale bu şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 

100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler,12/07/2013 Cuma günü, saat 10.00'a kadar Ankara Makina Fabrikası-

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

Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu 

tutulmayacaktır. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç) 'ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - İş bu şartname konusu mal alımı; ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir. İhale, 

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5588/1-1 



1 Temmuz 2013 – Sayı : 28694 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünden: 
 

İhale Tarihi: 12/7/2013 - 14.00   İhale Yeri: Satış Sal./Saat: 14.00 
 

Sıra No Deposu Cinsi M3/Ster Parti 

Muh. 

Bed. Teminat 

1 Gökçeağaç-Küreçay 1 SUB Çs-Çk Tom.Kln 40.000 2 360 432 

2 Gökçeağaç-Küreçay 1 SNB Çs-Çk Tom.Kln 40.000 2 340 408 

3 Gökçeağaç-Küreçay 2 SUB Çs-Çk Tom.Kln 184.494 5 Muhtelif 1.492 

4 Gökçeağaç-Küreçay 2 SNB Çs-Çk Tom.Kln 150.000 5 275 1.239 

5 Gökçeağaç-Küreçay 3 SUB Çs-Çk Tom.İnc 400.598 13 Muhtelif 2.208 

6 Gökçeağaç-Küreçay 3 SUB Çs Tom.Kln 875.155 17 Muhtelif 5.539 

7 Gökçeağaç-Küreçay 3 SNB Çs-Çk Tom.İnc 1.189.201 28 150 5.352 

8 Gökçeağaç-Küreçay 3 SNB Çs-Çk Tom.Kln 1.202.737 30 Muhtelif 6.773 

9 Gökçeağaç-Küreçay 3 SKB Çs-Çk Tom.İnc 60.000 2 140 252 

10 Gökçeağaç-Küreçay 3 SKB Çs-Çk Tom.Kln 70.814 3 Muhtelif 357 

11 Gökçeağaç-Küreçay 2 SUB Gök.Tom.Kln 563.128 13 Muhtelif 3.909 

12 Gökçeağaç-Küreçay 2 SNB Gök.Tom.Kln 200.650 6 Muhtelif 1.362 

13 Gökçeağaç-Küreçay 3 SUB Gök.Tom.İnc 150.000 5 180 810 

14 Gökçeağaç-Küreçay 3 SUB Gök.Tom.Kln 1.055.125 29 Muhtelif 6.781 

15 Gökçeağaç-Küreçay 3 SNB Gök.Tom.İnc 386.662 13 Muhtelif 1.737 

16 Gökçeağaç-Küreçay 3 SNB Gök.Tom.Kln 940.191 27 Muhtelif 5.437 

17 Gökçeağaç-Küreçay 3 SKB Gök.Tom.Kln 8.860 1 125 33 

18 Gökçeağaç-Küreçay 3 SNB Kn.Tom.İnc 88.640 6 Muhtelif 310 

19 Gökçeağaç-Küreçay 3 SNB Kn Tom.Kln 246.226 14 125 923 

20 Gökçeağaç-Küreçay 3 SKB Kn Tom.Kln 15.186 2 125 57 

21 Gökçeağaç-Küreçay Çam Tel Dir (8 Boy) 0.277 1 220 2 

22 Gökçeağaç-Küreçay Çam Yuv.San (M3) 170.998 2 125 641 

23 Gökçeağaç-Küreçay Çam Kağıtlık (M3) 1.280.448 23 120 4.609 

24 Gökçeağaç-Küreçay Göknar Kağıtlık (M3) 1.194.880 29 120 4.302 

25 Gökçeağaç-Küreçay Kayın Kağıtlık (M3) 212.226 8 Muhtelif 665 

26 Kuzaluç Yap. Lif Yonga Od. 427Ster 1 55 705 

27 Gökçeağaç Yapraklı Yak. Odun 91Ster 10 50 137 

28 Küreçay Yapraklı Yak. Odun 477Ster 8 50 716 

 TOPLAM  10.726.219 305  57.187 

1 - İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı 305 parti orman emvali 

12.07.2013 tarihine rastlayan Cuma 14:00 'de açık artırma suretiyle İşletme Müdürlüğümüzün 

komisyonu huzurunda satılacaktır. 

2 - İhalesi kesinleşen İBRELİ-YAPRAKLI Emvaller %40’ı vergi ve fonlar peşin %60’ı   

9 ay vadeli, İBRELİ, YAPRAKLI kağıtlık ve lif yonga odunlarında emval % 30’u vergi ve fonlar 

peşin % 70’i 9 ay vadeli olarak satılacaktır. Emvallerde 9 aylık % 5,4 vade faizi mektuba ilave 

edilebilir. 
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3 - Müşterinin adresine gönderilen tebligat aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde satışı 

yaptırmak zorundadır. Tebligatı 7 günlük posta hizmeti süresinde alma zorunluluğu olup eğer bu 

süre içerisinde tebligatı almamış ise işletme Müdürlüğümüzün tebligatı postaya vermiş olduğu 

tarihten itibaren 22 gün içinde satış yaptırmak zorundadır. Postada geciken süreler yasal bir hak 

tanımadığı gibi 15 gün içinde satış yaptırmak kaydı ile % 1,2 gecikmesi artı KDV ve teminatın    

% 6 ya çıkartılarak satış yaptırabilir. 

4 - Alıcı Taahhüdünden dönerse şartnamenin 14. maddesi gereği %13,50 kanuni faiz ve 

iki ihale arası meydana gelen zarar müşteriden alınacaktır. 

5 - Vadesi biten teminat mektubu 30 gün İşletme 60 gün Bölge Müdürlüğünden izin 

alınarak aylık %1,2 gecikme + KDV’sini peşin yatırarak süre uzatımı isteyebilir. 

6 - İlanımız Sinop, Ayancık, Durağan, Türkeli, Küre, Karadere, Taşköprü, Kastamonu, 

Araç, Daday, Or. Gen. Müd. ve Kastamonu Bölge Müd. Görülebilir. 

7 - Müşteriler kanuni ikametlerini ticaret odası kaydını vergi kayıt numarasını gösteren 

belgeyi yanında getirmeleri ayrıca Şirket adına katılanlar imza sirkülerini vekaleten girenler 

vekaletnamelerini noterden tasdikli bir örneğini getirmeleri getirmeyenler ihaleye alınmayacaktır. 

8 - Satış şartnamesi İşletme Müd. Ücretsiz temin edilebilir. Global istifler satıştan 1 gün 

önce hazır olup emvaller ve parti adedi % 20 eksik veya % 30 fazla olabilir. 

TEL : 0366 417 11 19 - 417 10 67 - 417 19 51 - FAX :417 33 57 

BANKA HESAP NUMARASI : (Hanönü Ziraat Bankası)  

IBAN NO : TR89 0001 0017 0325 3795 1050 01 5419/1-1 

—— • —— 

ARAÇ KİRALANACAKTIR 

Kocaeli PTT Başmüdürlüğünden: 

Kocaeli PTT Başmüdürlüğü bünyesinde kargo/kurye kabul ve dağıtım hizmetlerinde 

kullanılmak üzere şoförlü ve yakıt dahil olarak 1 adet kamyon edinimi işi açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/83013 

İdarenin 

a) Adresi : Hacı Halil Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 9 Gebze/ 

KOCAELİ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 262 642 35 13-0 262 642 35 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) 

2 - İhale konusu hizmetin adı : Kamyon tipi araç kiralama hizmeti (Araç 2011 

model ve üzeri olacaktır. 2011 modelin altındaki 

araçlara ait teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır.) 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Kamyon (istiap haddi en az 7.000-kg, yük 

taşıma hacmi en az 20 m3 en fazla 25 m3 olan, 

kapalı kasa olacaktır.) 

b) Yapılacağı yer : Kocaeli PTT Başmüdürlüğüne bağlı Gebze Dağıtım 

Toplama Müdürlüğünde her türlü kargo/kurye 

taşımacılık hizmetlerinin yaptırılmasıdır. Ayrıntılar 

teknik şartnamede belirtilmiştir. 
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c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 31/07/2016 tarihi 

mesai bitimine kadar. (Araçlar 1096 takvim günü 

çalışacaktır.) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kocaeli PTT Başmüdürlüğü 4. Kat. Gebze/Kocaeli 

b) Tarihi ve saati : 11/7/2013 günü,   saat: 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak  kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası 

veya meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son 

başvuru tarihinin 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 ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru 

tarihinin 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, 

ç) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olunmadığına ilişkin taahhütname 

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, (b), (c) ve (f)'de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - İdari şartnamenin 7.3. maddesinde belirtilen Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin 

belgeler; İstekliler teklifleri kapsamında belirtilen özellikte üçüncü şahıslardan kiralayacakları 

taşıt/taşıtlarla ilgili noter onaylı sözleşmeyi veya taahhüt edilen özelliklerde kendi öz malı 

taşıt/taşıtlarına ait motorlu araç trafik ve tescil belgesini sözleşme imzalanmadan önce idareye 

vereceklerine dair taahhütname vereceklerdir. 

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

6 - İhale dokümanı KOCAELİ PTT Başmüdürlüğü İşletme ve Teknik Birimler 

Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 60,00,-TL (KDV Dahil) karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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7 - Teklifler, 11/07/2013 tarih, saat: 10:00'a kadar Kocaeli PTT Başmüdürlüğü İşletme ve 

Teknik Birimler Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - 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 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

9 - Bu işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - İhale, gerekli şartları taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. İhale konusu 

hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. İlan olunur. 5494/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 8,85.-TL ile en çok 208.507,12.-TL arasında değişen; 

08/07/2013 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00.-TL en çok 

20.851,00.-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 32 grup eşya (Aksam, Gaz valfı, 

Davlunbaz, İplik, Kamera, Kulaklık, Polyester kumaş, Hidrolik caka makinası, Amortisör, 

Kumaş, Rulo kağıt, Metal kasa, Oval Küvet, Zımpara Makinası,  Gömlek Katlama makinası, Cep 

Telefonu, Cam Duşakabin, Demir ve Makine aksamı vb.) açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye 

İşletme Müdürlüğü İhale Salonu – Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA 

adresindeki ihale salonunda 09/07/2013 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 

karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 5506/1-1 
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KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf 

taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 

mevcut imar durumuna göre ticari amaçla değerlendirilmek üzere inşaat yapım ve işletme şartlı 

olarak 30 yıl süreyle kiralama ihalesine çıkarılmıştır. 

İLİ : Antalya 

İLÇESİ : Kepez 

MAHALLESİ  : Sütçüler 

ADA NO : 27090 

PARSEL NO : 2 

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.459,00 m² 

CİNSİ : Arsa 

İHALE USULÜ  : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği 

Kapalı Teklif Usulü 

MUHAMMEN BEDELİ : 6.407.934-TL 

(Altımilyondörtyüzyedibindokuzyüzotuzdört Türk Lirası) 

(Bu bedel IV. Sınıf A Grubu- 9.858,36 m2 lik Büyük 

Alışveriş Merkezinin 2013 yılı inşaat maliyetidir.) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 192.238,02-TL 

(Yüzdoksanikibinikiyüzotuzsekiz Türk Lirası iki kuruş) 

(Bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.) 

İHALE TARİH VE SAATİ : 25.07.2013 Perşembe günü saat 15:00 

İŞİN ADI : “Antalya İli, Kepez İlçesi, Sütçüler Mahallesinde bulunan ve tapunun 27090 

ada 2 parselinde kayıtlı taşınmazın yapım ve işletme karşılığı kiraya verilmesi’’ 

I. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz; 27.05.2013 tarihli ve 21491294-050.01-

315/261 sayılı Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen: 

1 - Tüm projelerinin yüklenicisi tarafından hazırlatılması ve ilgili tüm kurum ve 

kuruluşlara onaylatılması, projelerin İdaremiz onayından sonra uygulamaya geçilmesi, tüm 

finansmanın yüklenici tarafından karşılanması, sözleşme tarihinden itibaren en geç 3 yıl içerisinde 

inşaatın bitirilerek hizmete açılması, aksi takdirde sözleşmenin fesih edilerek yatırılan teminatın 

ve İdareye yatırılan kiraların irat kaydedilmesi, yapılmış olan imalatların da İdareye terk ve 

teberru edilmiş sayılması, 

2 - İmar değişiklikleri, uygulama projelerinin hazırlanması ve inşaatın yapım ve kullanıma 

hazır hale getirilme süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde gerçekleşmesi, 

3 - İşin süresinin, inşaat öncesi iş ve işlemlerle inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 

30 yıl olması, 

4 - İşin süresi ve kira ödemelerinin, sözleşme tarihinden itibaren başlatılması; 

a)  İlk yıl kira bedelinin aylık 10.000.-TL den az olmaması, 

b) Takip eden 14 yılda her bir yıl için önceki yıl kirasına ÜFE oranında artış yapılmak 

suretiyle belirlenmesi, 

c)  15. yıl aylık kirasının, 14. yıl aylık kira bedelinin %30 arttırılması ve sözleşme süresi 

sonuna kadar her yıl bir önceki yıl kirasına ÜFE oranında artış yapılmak suretiyle belirlenmesi, 

5-Ekspertiz raporunda kullanılan değerleme kriterlerinin (İnşaat maliyeti, amorti süresi 

vs.) 2013 yılı baz alınarak güncellenmesi, 

6 - 3194 sayılı İmar Kanununa göre taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım 

olması halinde, kanun kapsamında kalan kısmın bedelsiz terk edilmesi, 

7 - Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 

konulmaması, 
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8 - İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf 

taşınmazın tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, imalatın 

herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak yatırılan teminat ve 

kiraların idareye gelir kaydedilmesi, 

9 - İmar durumu gereği oluşabilecek inşaat alanı metrekaresindeki azalmadan ötürü hiçbir 

şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve işletme süresinin uzatılmaması, imar planında 

meydana gelebilecek iyileşme veya proje değişikliği sonucu inşaat alanın gelir getirici nitelikte 

büyümesi durumunda sözleşmedeki kira bedeline göre oransal olarak hesaplanıp kira bedeline 

yansıtılması, 

10 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, 

her türlü güvenliğin yüklenici tarafından alınması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik 

bakımından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınarak sözleşme süresi sonunda taşınmazın 

bakımlı ve kullanılabilir şekilde, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmaksızın İdareye teslim 

edilmesi, 

Şartları doğrultusunda ticari amaçla değerlendirilmek üzere, toplam 30 yıl süreli yapım 

karşılığı kira ihalesine çıkarılacaktır. 

II. Şartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Haşim İşcan Mahallesi, Atatürk 

Caddesi, Vakıf İşhanı Kat: 1 ANTALYA adresinde bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

hizmet binasında görülebilecek, istenildiğinde temin edilebilecektir. İrtibat için: 

Tel: 0 242 244 13 94-95 Faks: 0242 248 96 44 

III. İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 

binası Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

IV. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale 

tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

V. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) Yerleşim yeri adres bildirim belgesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 

b) Ekli örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon 

numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi. 

c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin 

ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları 

belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

c.1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

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

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

belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 

kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye 

Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c.2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

d) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi. 

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

d.2) Tüzel kişi olması halinde, kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 
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e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca 

onaylanmış olması gerekir.) 

f)) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesini vermesi. 

g) Muhammen bedelinin asgari % 20’sinden az olmamak üzere ilan tarihinden sonra ilgili 

Bankadan alınmış kullanılmamış nakit veya gayri nakit kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu ve eki teyit yazısı 

İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri 

bu değeri 

tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler. 

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 

İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi 

üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi. 

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair ıslak imzalı belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya 

aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili kişilerince “Elektronik imza suretiyle 

imzalanan belgenin aslının aynıdır” şeklinde ad, soyad, unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış ve 

mühürlenmiş belgeyi sunmaları. 

j) Ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesini vermesi. 

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

yazılı beyanı. 

l) Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası Antalya Merkez Şubesinde 

bulunan TR 2300 0150 0158 0072 8554 5853 nolu hesabına nakit olarak yatırılmış (işin adının 

açıkça belirtilmiş olduğu) 192.238,02-TL (YüzdoksanikibinikiyüzotuzsekizTürkLirasıikikuruş) 

tutarındaki geçici teminat banka dekontu veya İdare adına ve teyitli 2886 sayılı Yasaya göre 

alınmış ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 

m) İç zarf: Şekli ve içeriği şartnamenin 6.maddesine göre hazırlanmış ve şartnameye ekli 

örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun konulacağı, kapatılmış, mühürlenmiş/ 

imzalanmış zarf. 

Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı ve k bentlerinde belirtilen 

belgeleri vermek zorundadır. 

Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca 

onaylanmış olması gerekir. 

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine 

isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en 

geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır. 

VI. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

VII. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu damga vergisi ihale 

üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir. 

VIII. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 5505/1-1 
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SOĞUTMA SUYU KOŞULLANDIRILMASINA YÖNELİK KİMYASALLARIN TEMİNİ VE 
KOŞULLANDIRMANIN YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
İhale kayıt numarası : 2013/79331 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan-Milas Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA 
b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191    FAX: 0252 572 5384 
c) Elektronik posta adresi  : ticaret@yatagants.gov.tr 
d) İhale Dökümanının Görülebileceği 
    İnternet Adresi : www.yatagants.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : YEAŞ Yatağan Termik Santrali soğutma suyu 

sistemi ile kazan ve türbin tarafındaki yumuşak su 
sisteminin korozyon, kabuk oluşturma ve 
kirlenmeden korunması amacına yönelik 
koşullandırma programında kullanılması gereken 
8.000.000 m3 katma suyunu muamele etmeye 
yetecek miktarda kimyasalların temini ve 
koşullandırmanın yapılması işi. 

Koşullandırma programında kullanılacak kimyasallar; 
- Koruyucu inhibitör çinko bazlı olup 45 tondan az olmayacak, 
- Dispersat 25 tondan az olmayacak, 
- Klor Aktivatörü 7 tondan az olmayacak, 
- Takviye Biosit 6 tondan az olmayacak, 
- Biyodispersant 2 tondan az olmayacak 
- Stabilizatörlü aktif klor 10 tondan az olmayacak 
şekilde teklif edilecektir. 
b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı 
c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını takiben en geç 20 gün 

içerisinde ilk parti ürünler; ikinci parti ürünler ise, 
ilk parti ürünler bitmeden bir ay önce İşletmeye, 
üçüncü parti ürünler ise, ikinci parti ürünler 
bitmeden bir ay önce işletmeye, işletme kantarı 
esas alınarak net ürün üzerinden teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale Odası 
b) Tarihi ve saati : 22.07.2013 saat 14.00 
4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan-Milas 

Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

(Şartname bedeli Yatağan Termik Santralı Banka Hesap Numarasına veya Yatağan-Milas 
Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA adresindeki İşletme Müdürlüğü Veznesine yatırılabilinir. 
Banka İban Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale 
Dökümanını satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve 
ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a veya yukarıdaki e-posta adresine gönderilecektir. İhale 
Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 22.07.2013 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. 5406/1-1 
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16000 KG TRANSFORMATÖR YAĞI TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: 

Santralımız ihtiyacı olan 16000kg Transformatör Yağı Temini ve Teslimi işi açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2013/81208 

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 1538) - 558 02 91 

c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 
2 - İhale Konusu İşin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 16000 Kg. Transformatör Yağı Temini ve teslimi işi 
b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü 

ambarı. 

c) İşin Süresi : 16000 Kg. Transformatör yağının teslimi sözleşme 
imzalanmasına müteakip 60 takvim günüdür.  

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü 

İhale Salonu. 
b) Tarihi ve Saat : 23/07/2013 Saat 14:00 
4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret 

servisinde görülebilir ve 50-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 23/07/2013 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. 5438/1-1 

—— • —— 
2 AD. BURAJ MAKİNESİNİN FLEŞ DEVER TAKSİMAT SİSTEMLERİNİN MODERNİZE 

EDİLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/82890 

1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 1983 model y08-9 tasnif numaralı 08-16 tipi ve 
1983 model y08-17 tasnif numaralı 08-16 g tipi, 2 Ad. buraj makinelerinin fleş dever taksimat 

sistemlerinin modernize edilmesi işi. 
3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 12/07/2013 T. Saat: 14.45’de 
yapılacaktır. 

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

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

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 
Haydarpaşa İSTANBUL’a 12/07/2013 Saat 14.45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 50.TL bedelle 

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

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 
tabi değildir. 5459/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda 

belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar; 

Profesör kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve 

yayın listesi, Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet 

dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına; 

Doçent kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, 

Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 

eserlerden 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat 

edeceklerdir. 

İlana müracaat edecek adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün 

içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan 

diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve 

Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, 

Üniversitemizin  http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ İnternet adresinden temin edilebilir. 

 

Birimi/Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derecesi Adedi Niteliği 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
    

İlköğretim Sınıf Eğitimi Doçent 2 1 

 Avrupa'da Yaşayan Türklerin 

Eğitim Sorunları ve Kadın 

Denetçiler üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

VETERİNER FAKÜLTESİ 
    

Klinik Bilimler 
Dölerme ve Suni 

Tohumlama 
Profesör 1 1 

Aygırlarda androloji alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Uluslararası 

İlişkiler 
Siyasi Tarih Doçent 2 1 

Cumhuriyet Tarihi alanında 

doçentliğini almış ve çalışmaları 

olmak. 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Mimarlık Bina Bilgisi Doçent 3 1 

Çevresel ve toplumsal alan 

kullanım planlaması ve geleneksel 

yapıların kentsel mekanda 

oluşturduğu düzen hakkında 

çalışmalar yapmış olmak. 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Doçent 1 1 
Beden Eğitimi ve Yönetimi 

alanında çalışma yapmış olmak. 

 5586/1-1 
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Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

- Pursaklar Belediye Meclisinin 10.05.2013 gün ve 109 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 gün ve 1168 sayılı kararı ile onaylanan 

Pursaklar Saray 1636 ada 1 sayılı parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı 

İmar Kanununun 8/b maddesi gereği Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya 

çıkarılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 5592/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No : 4475 Karar Tarihi : 26/06/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/06/2013 tarihli toplantısında; 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesi kapsamında; 01/07/2013 

tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) 

tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında; 

1) TETAŞ tarafından; Dağıtım Şirketlerine ve Görevli Tedarik Şirketlerine 01/07/2013 

tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aktif elektrik enerjisi bedeli olarak 18,0936 Krş/kWh 

uygulanmasına, 

2) Görevli Tedarik Şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı 

tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı 

tüketicilerine uygulanmasına devam edilmesine, 

3) Enerji KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının 

Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Genelgesi uyarınca makroekonomik göstergelerde 

meydana gelebilecek değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından Kuruma 

tarife değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, Kurum tarafından yapılacak inceleme ve 

değerlendirme sonucu alınan Kurul Kararı çerçevesinde tarife değişikliği yapılmasına, 

Karar verilmiştir. 

————— 

KURUL KARARI 

Karar No : 4476   Karar Tarihi : 26/06/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/06/2013 tarihli toplantısında; 

a) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri 

tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen 

tüketicilere 01/07/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tarife 

tablolarının onaylanmasına, 

b) Dağıtım şirketleri tarafından genel aydınlatma kapsamındaki tüketime 01/07/2013 

tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-3’te yer alan tarife tablosunun onaylanmasına,  

Karar verilmiştir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4961 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2013/4963 Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürün-

leri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2013/4972 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


