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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2014/6809
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 16 Temmuz 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan

ekli “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Birliğin Fiscalis
2020 Programına Katılımına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 13/9/2014
tarihli ve 6895390 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci
maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

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

                     F. ÇELİK                                     M. M. EKER                                      E. ALA                                             F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                 Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı V.

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

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6789
Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesinde ilan edilen riskli alan sınırları

içerisinde bulunan ve ekli listede pafta, ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların söz
konusu alanda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Hendek Belediye Başkanlığı
tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 28/8/2014 tarihli ve 18050 sayılı yazısı
üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                  C. YILMAZ                                     N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                  M. ŞİMŞEK                                   A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6790

Giresun İli, Merkez İlçe, Kale Mahallesinde bulunan ve 21/10/2013 tarihli ve 2013/5511

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen riskli alan sınırları içerisinde kalan mülkiyeti

Hazineye ait ekli listede belirtilen taşınmazın Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Başkanlığı)’na olan tahsisinin kaldırılarak, tapu kütüğünde yer alan şerh, beyan ve belirtmelere

uyulmak kaydıyla, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

amaçlarında değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis edilmesi; Maliye

Bakanlığının 2/7/2014 tarihli ve 20673 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Kanunun 3 üncü mad-

desine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                  C. YILMAZ                                     N. ZEYBEKCİ

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

                  M. ŞİMŞEK                                   A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

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

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6798

Ekli “Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi Belgesi”nin kabul edilmesi; Milli

Savunma Bakanlığının 15/7/2014 tarihli ve 1674 sayılı yazısı üzerine, 1738 sayılı Seyir ve

Hidrografi Hizmetleri Kanununun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2014

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                  C. YILMAZ                                     N. ZEYBEKCİ

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

                  M. ŞİMŞEK                                   A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

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

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6800

Ekli listede yer alan maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi

Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması; Sağlık Bakanlığının 15/9/2014 tarihli ve 110512

sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                  C. YILMAZ                                     N. ZEYBEKCİ

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

                  M. ŞİMŞEK                                   A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

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

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6814

Ekli “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik

Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/9/2014 tarihli ve

7882 sayılı yazısı üzerine, 237 sayılı Taşıt Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kuru-

lu’nca 15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                  C. YILMAZ                                     N. ZEYBEKCİ

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

                  M. ŞİMŞEK                                   A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

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

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

30/4/2014 tarihi itibari ile 1 inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar

Kanununun 32 nci maddesi uyarınca 30/4/2014 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci

sınıfa ayrılma incelemesine tâbi tutulan adli ve idari yargı hâkim ile Cumhuriyet başsavcı ve

savcılarının adlarını gösterir liste aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren

1 ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na yazılı başvurmak sureti ile durumlarının

incelenmesini isteyebilirler.
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2014/6799

Ekli “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 4/9/2014

tarihli ve 4680 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca  15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                  C. YILMAZ                                     N. ZEYBEKCİ

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

                  M. ŞİMŞEK                                   A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

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

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Millî Eğitim Bakanlığından:

TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı

ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî

burslu statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca sınavla

yurt dışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve li-

sansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören

Türk öğrencilerin yurt dışındaki öğrenimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu

kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu statüde

lisans ve lisansüstü öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca sınavla yurt dışına

gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğ-

renim gören ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören Türk öğren-

cileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere

Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakan-

lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15/B maddesine da-

yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş: Resmî burslu öğrencinin adına öğrenim

gördüğü kurum veya kuruluşu,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Dil öğrenimi: Yurt içi veya yurt dışında esas öğrenim öncesi Bakanlık marifetiyle

düzenlenen yabancı dil kurslarını,

ç) Esas öğrenim: İhtiyaç duyulan hallerde görülen dil, hazırlık veya telafi öğreniminden

sonra başlayan öğrenimi,

d) Hazırlık öğrenimi: Öğrencinin yurt dışında yapacağı esas öğrenime temel oluşturacak

ve esas öğrenim göreceği yükseköğretim kurumu tarafından gerekli görülen eğitimi,

e) İtiraz komisyonu: Sözlü sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak ama-

cıyla Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,
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f) Kısmi burslu öğrenci: Resmî burslu statüde öğrenim görmekte iken öğrenim gördüğü

yükseköğretim kurumundan veya bu kurum aracılığıyla karşılıksız burs veya asistanlık ücreti

alan ancak aldıkları burs veya ücretin barınma, beslenme, sağlık gibi yaşam giderleri ile okul

ücreti, seminer, konferans, toplantı, teziyle ilgili alan çalışması, kitap, defter, kırtasiye gibi öğ-

renim giderlerini tam olarak karşılamaması nedeniyle devlet tarafından kısmi olarak burs ve-

rilen veya okul ödemeleri karşılanan öğrenciyi,

g) Lisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan yük-

seköğretimi,

ğ) Lisansüstü öğrenim: Lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık

ve sanatta yeterlilik eğitimini,

h) Öğrenim masrafı: Öğrencinin resmi burslu statüde öğrenim görmeye hak kazandığı

tarihten görev talebinde bulunduğu ya da hakkında tazminat işlemlerinin başlatıldığı tarihe ka-

dar Tebliğ uyarınca Bakanlık ya da adına öğrenim gördüğü kurum veya kuruluş tarafından kar-

şılanan tüm giderleri,

ı) Ön lisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan yük-

seköğretimi,

i) Özel öğrenci: Yurt dışında öğrenimleri süresince her türlü masrafları, kendi imkânları,

öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan

öğrenciyi,

j) Resmî burslu öğrenci: Yurt dışına zorunlu hizmet karşılığında lisans ve lisansüstü

düzeyde öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya adına öğrenim görülen kurum ya

da kuruluşlarca karşılanan öğrenciyi,

k) Resmî burssuz öğrenci: Resmî burslu statüde öğrenim görmekte iken çeşitli neden-

lerle kendisi için herhangi bir ödeme yapılmayan öğrenciyi,

l) Sözlü sınav: Resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gön-

derilecek öğrencilerin belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan sözlü sınavı,

m) Sözlü sınav komisyonu: Resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt

dışına gönderilecek öğrencilerin belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,

n) Tebliğ: Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan ve öğrencilere yapı-

lacak ödemelere ilişkin esaslar hakkındaki tebliği,

o) Telafi öğrenimi: Öğrencinin esas öğrenime başlamadan önce, eğitim sistemi farklı-

lığından doğan eksikliklerinin giderilmesi amacıyla, esas öğrenim göreceği yükseköğretim ku-

rumu tarafından alınması gerekli görülen eğitimi,

ö) Yazılı sınav: Resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gön-

derilecek öğrencilerin belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezi tarafından yapılan yazılı sınavı,
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p) Yurt dışı akademik danışman: Öğrencilerin mesleki gelişimini izlemek, alınacak

dersler, tez çalışmaları ve akademik süreçlerle ilgili konularda bilgilendirme ve önerilerde bu-

lunmak üzere yurt dışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen

öğretim görevlisi veya öğretim elemanını,

r) Yurt dışı temsilciliği: Türkiye Cumhuriyeti eğitim müşavirliğini, eğitim ataşeliğini,

bunların bulunmadığı yerlerde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği veya konsolosluğunu,

s) Yurt içi akademik danışman: Öğrencilerin mesleki gelişimini izlemek, alınacak ders-

ler, tez çalışmaları ve akademik süreçlerle ilgili konularda bilgilendirme ve önerilerde bulunmak

üzere adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından görevlendirilen öğretim görevli-

sini, öğretim elemanını veya personeli,

ş) Yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi: Yükseköğretim gör-

mek üzere yurt dışına gönderilen öğrencilerin taahhüt ve sorumluluklarını ihtiva eden ve örneği

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış senedi,

t) Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı lisans ve ön lisans öğrenimi ile lisans öğrenimine

dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimi ile en az dört yarıyılı

kapsayan her kademedeki eğitim ve öğretimin tümünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Resmî Burslu Öğrencilerin Başvuru, Seçme ve Yerleştirme Esasları

Başvuru, seçme ve yerleştirme esasları

MADDE 5 – (1) Resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin seçimi,

yazılı ve sözlü sınavla olur. Bakanlıkça Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

(ALES) yazılı sınav yerine kullanılabilir.

(2) Başvuru yapacak adaylarda; ALES veya yazılı sınav puanının en az 70, akademik

genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden ise en az 65 olması şartı aranır.

ALES veya yazılı sınav puanına göre ilan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı aday sözlü

sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(3) Sözlü sınava çağrılan adaylar;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi (20 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (20 puan),

c) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan),

ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan),

d) Akademik çalışmalara yatkınlığı (20 puan),

yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir.

Her adaya sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden

puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sınav

komisyonu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.
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(4) ALES veya yazılı sınav puanının %40'ı, sözlü sınav puanının %40'ı ile mezuniyet

notunun %20'si dikkate alınarak yerleştirme puanı belirlenir. Yerleştirme puanı 70 ve üzeri olan

adaylar, resmî burslu öğrenci kontenjanlarına tercihleri doğrultusunda yerleştirilir. Boş kalan

kontenjanlara ek yerleştirme yapılabilir. Puan eşitliği halinde yabancı dil puanı daha yüksek

olan adaya öncelik verilir.

(5) Sözlü sınavları yapmak ve adayların yerleştirme puanlarını belirlemek üzere Ba-

kanlıkça oluşturulan sözlü sınav komisyonu, Bakanlık personeli, öğretim elemanları ve Ba-

kanlıkça uygun görülen ilgili kurum personeli arasından Bakanlıkça seçilen bir başkan ve iki

asıl üyeden oluşur. Bakanlık, asıl üye sayısı kadar yedek üye belirler. Asıl üyelerin bulunmadığı

durumlarda yedek üyeler komisyonda görev yapar. Bakanlık, gerekli durumlarda uygun görülen

yerlerde birden fazla komisyon kurabilir.

(6) Sözlü sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak amacıyla oluşturulan iti-

raz komisyonları, Bakanlık personeli ve öğretim elemanları arasından Bakanlıkça seçilen bir

başkan ve iki asıl üyeden oluşur.

(7) Sözlü sınav sonucuna itiraz, sonuçların açıklanmasını izleyen ilk beş iş günü içeri-

sinde yazılı olarak yapılır. İtirazlar en geç on iş günü içerisinde itiraz komisyonlarınca karara

bağlanır.

(8) Sözlü sınav komisyonu ile itiraz komisyonları başkan ve üyeleri, kendilerinin veya

boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımla-

rının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

(9) Resmî burslu statüde yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerle ilgili baş-

vuru ve seçim esaslarına ilişkin bilgiler, öğrenim görülecek alanlar, kontenjanlar, sürece ilişkin

diğer hususlar her yıl Bakanlıkça yayımlanan kılavuzla belirlenerek ilan edilir.

(10) Resmî burslu statüde yurt dışında lisans seviyesinde öğrenim görecek öğrencilerin

başvuru ve seçimine ilişkin usul ve esaslar ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça belirlenerek

yayımlanacak kılavuzda ilan edilir.

Mecburi hizmeti bulunanlar

MADDE 6 – (1) Yurt dışında resmî burslu statüde öğrenim görmeye hak kazanan öğ-

rencilerden daha önceki öğrenimlerinden dolayı veya herhangi bir nedenle mecburi hizmetle

yükümlü olanlar, öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını, parasal karşılığını

ödediğini, taksitle ödemede anlaştığını belgelendirmek zorundadır. Resmi burslu statüde öğ-

renime başlayanlardan mecburi hizmetle yükümlü olduğu tespit edilenlerin resmi bursluluk

hakları iptal edilir.

(2) Özel öğrenciliğinin tanınması için başvuruda bulunanlardan yasalar gereğince mec-

buri hizmeti bulunanların mecburi hizmetini yaptığını, parasal karşılığını ödediğini, taksitle

ödemede anlaştığını veya bu hizmetlerini ertelettirdiklerini belgelendirmeleri gerekmektedir.
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Belge düzenleme, öğrencilik tanıma ve dosya açtırma

MADDE 7 – (1) Resmî burslu öğrencilik statüsü, yüklenme senedi ile muteber imzalı

müteselsil kefalet senedi ve istenen belgelerin Bakanlıkça onaylandığı tarihte başlar.

(2) Resmî burslu öğrenciliği tanınanlar için Bakanlıkça öğrenci tanıma belgesi düzen-

lenir. Bu öğrencilere Bakanlıkta birer öğrenci dosyası açılır ve öğrencilerin tüm iş ve işlemleri

bu dosya üzerinden Bakanlık tarafından yürütülür. İş ve işlemlerin yürütülmesinde Yükseköğ-

retim Kurulu Başkanlığı veya adına öğrenim görülen kurum ve kuruluşun uygun görüşü iste-

nebilir.

(3) Resmî burslu öğrenciliği tanınanlardan, öğrenim giderleri kurumlarınca karşılanan

öğrenciler yurt dışında öğrenimlerine başladıktan sonra Bakanlıktaki dosyaları adına öğrenim

görülen kurum veya kuruluşa devredilir ve öğrencilerin tüm iş ve işlemleri bu dosya üzerinden

adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlar tarafından yürütülür. Bu kurumlar öğrenim ve

öğrenim sonrası süreçlerde öğrencilere ilişkin bilgileri Bakanlığa sunmakla yükümlüdürler.

(4) Gerekli görülmesi halinde yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları

adına öğrenim gören öğrencilerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleri dışındaki iş ve iş-

lemleri Bakanlık tarafından adına öğrenim görülen kurumlara devredilebilir.

(5) Özel öğrencilik statüsünün tanınmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Öğrenci tanıma belgesi ve özel öğrencilerle ilgili diğer tüm iş ve işlemler yurt dışı temsilcilik-

lerince yürütülür. Özel öğrenciliği tanınanlara yurt dışı temsilciliklerince birer öğrenci dosyası

açılır ve öğrencilerin tüm iş ve işlemleri bu dosya üzerinden yürütülür.

(6) Öğrenimlerine başarı ile devam ettiklerini belgelendiremeyen öğrencilere yurt dışı

temsilciliklerince herhangi bir öğrenci belgesi düzenlenmez.

Statü değişikliği

MADDE 8 – (1) Yurt dışı temsilcilikleri, durumları 1416 sayılı Kanunun 20 nci mad-

desine uyan özel öğrencilerden resmî burslu statüye geçmek isteyenlerin başvurularını, bu ko-

nudaki görüşlerini de bildirerek Bakanlığa intikal ettirirler. Bunların özel öğrencilik statüsünden

resmî burslu öğrenci statüsüne geçebilmeleri ile ilgili gerekli değerlendirme Bakanlıkça yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim, İstihdam ve Tazminata İlişkin Esaslar ile Mali Hükümler

Dil öğrenimi

MADDE 9 – (1) Öğrencilere yurt içi veya yurt dışında, esas öğrenim öncesi dil öğre-

nimi için toplam bir yıl süre verilebilir. Öğrenim göreceği dil ve edebiyat ile ilgili bir bölümden

mezun olanlara, anılan dil ile ilgili bir dil eğitimi verilmez veya bu amaçla herhangi bir ödeme

yapılmaz. Ancak seviye tespit sınavına tabi tutulacağını belgelendirenlere bu sınava girme

hakkı tanınır.

(2) Yurt içi ve yurt dışı dil kurslarının düzenlenmesine ilişkin esaslar her yıl Bakanlıkça

yayımlanan kılavuzla belirlenir.
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Hazırlık öğrenimi

MADDE 10 – (1) Öğrencilerden, esas öğrenimlerine başlayabilmeleri için öğrenim gö-

recekleri yükseköğretim kurumlarınca hazırlık veya telafi öğrenimi yapmaları gerekli görülen-

lere, yurt dışı temsilciliğinin uygun görüşü doğrultusunda bulundukları ülkenin eğitim sistemi

dikkate alınarak Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça en fazla bir

yıl süre verilebilir.

(2) Hazırlık veya telafi öğreniminin, öğrenime başlamadan en geç bir ay önce yurt dışı

temsilciliklerine bildirilmesi ve onay istenmesi zorunludur. Belirtilen süre içerisinde bildiril-

meyen hazırlık veya telafi öğrenimleri, kullanılan öğrenim süresi hesaplanmasında dikkate

alınmaz ve ayrıca herhangi bir süre verilmez.

Öğrenim süreleri ve uzatımlar

MADDE 11 – (1) Resmî burslu öğrencilerin normal öğrenim süreleri lisans öğrenimi

için programlarında gösterilen süreler kadar, lisansüstü eğitim için ise öğrenim görülen ülkelerin

eğitim süreleri dikkate alınarak yüksek lisans öğrenimi için en fazla iki yıl, doktora öğrenimi

için en fazla dört yıl olarak belirlenir.

(2) Resmî burslu öğrencilerden, eğitim sistemlerindeki yapı ve işleyiş farklılıkları nede-

niyle belirtilen sürelere uygunluk göstermeyen veya öğrenimin daha kısa sürede tamamlandığı

ülkelerde öğrenim görenler için öğrenim süreleri, bu öğrencilerin öğrenim süreleri ve planları ile

ilgili ülkedeki yurt dışı temsilciliğinden alınacak ayrıntılı bilgiler doğrultusunda Bakanlıkça

ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça farklı olarak belirlenebilir.

(3) Resmî burslu öğrencilerin öğrenim süreleri eğitim durumuna bağlı geçerli bir özre

dayalı olmak ve uzatılma talebi istenen öğrenim döneminin başlamasından en az iki ay önce-

sinde başvurmak kaydıyla azami:

a) Dil öğreniminde altı aya kadar burslu,

b) Lisans öğreniminde bir yıla kadar burslu, bir yıla kadar burssuz,

c) Yüksek lisans öğreniminde altı aya kadar burslu, altı aya kadar burssuz,

ç) Doktora öğreniminde bir yıla kadar burslu, bir yıla kadar burssuz

statüde yurt dışı temsilcilikleri tarafından Bakanlığa ya da adına öğrenim görülen kurum

veya kuruluşa bilgi verilmek kaydıyla uzatılabilir.

(4) Resmî burslu ve özel öğrencilerin öğrenim sürelerinde ve öğrenim sürelerinin uza-

tımında 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununda belirtilen azami yaş sınırı aşıla-

maz.

Üst öğrenim izni

MADDE 12 – (1) Esas öğrenimlerini tamamlayarak yurt dışındaki öğrenimlerine bir

üst seviyede devam etmek isteyen resmî burslu öğrencilerden;

a) Altı aydan fazla süre uzatımı almamış olanlara resmî burslu statüde,
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b) Altı aydan fazla süre uzatımı almış olanlara ise öğrenim gördüğü yükseköğretim

kurumundan veya bu kurum aracılığıyla tüm öğrenim ve yaşam giderlerini karşılayacak mik-

tarda karşılıksız burs, asistanlık ücreti gibi maddi kaynak sağlamış olmak kaydıyla resmî burs-

suz statüde

yurt dışı temsilciliklerinin görüşü alınarak, Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen

kurum veya kuruluşça üst öğrenime devam etme izni verilebilir. Öğrenim sürelerinin değer-

lendirilmesinde 11 inci maddede belirtilen süreler esas alınır.

Staj ve doktora sonrası çalışma izni

MADDE 13 – (1) Uluslararası proje, araştırma çalışması veya yükseköğretim kurumu

bünyesinde yeni teknolojilerle ilgili bir çalışma yaptıklarını belgelendiren öğrencilere, bir yılı

geçmemek üzere, Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından resmî

burssuz statüde öğrenim sonu staj veya doktora sonrası çalışma izni verilebilir.

Öğrenim seviyesi değişikliği

MADDE 14 – (1) Resmî burslu öğrencilerin esas öğrenim seviyelerinin değiştirilmesini

gerektiren zorunlu hallerde Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun izni

alınır. Bu değişikliklerde dönem kaybı olmaması esastır.

Öğrenim plânı

MADDE 15 – (1) Esas öğrenimine başlayan resmî burslu öğrencilerin aldığı ders ve

krediler hakkında bilgiler ihtiva eden ve Bakanlıkça hazırlanan forma uygun olarak düzenlenen

öğrenim planı en geç iki ay içinde yurt içi akademik danışmanlara gönderilir.

(2) Ders içeriği bakımından yurt içi akademik danışmanlarca, öğrenim süresi bakımın-

dan yurt dışı temsilciliğince onaylanan öğrenim planı Bakanlığa ya da adına öğrenim görülen

kurum veya kuruluşa gönderilir.

Tez ve alan çalışmaları

MADDE 16 – (1) Bakanlık, yükseköğretim kurumları veya öğrenim giderleri Bakan-

lıkça karşılanan kamu kurum ve kuruluşları adına öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden

tez çalışması veya tezi ile ilgili alan çalışması yapmak üzere seminer, konferans veya bilimsel

bir toplantıya katılmaları ya da sanat dallarında öğrenim görenlerin eğitim, konser, sergi, müze,

opera ve benzeri bir sanatsal faaliyete gitmeleri öğrenim gördükleri eğitim kurumunca zorunlu

görülen öğrencilere en az iki ay önceden başvurmaları halinde yurt dışı temsilciliklerince izin

verilebilir ve bunların durumları Bakanlığa bildirilir. Öğrencilerin yapılan çalışmaları belge-

lendirmesi zorunludur. Belgelendirilmeyen ya da yurt dışı temsilciliğince onaylanmayan ça-

lışmalar için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler kendilerine yapılmış olan

harcamaları geri ödemekle yükümlüdürler.

(2) Öğrenim giderleri kurumlarınca karşılanan öğrencilerin bu kapsamdaki izinleri adına

öğrenim görülen kurum veya kuruluşça verilebilir ve bunların durumları Bakanlığa bildirilir.
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Alan, okul ve ülke değişikliği

MADDE 17 – (1) Resmî burslu öğrencilerin öğrenim planları, öğrenim gördükleri ülke,

kurum ve alanların değiştirilmesi konularında Bakanlığın ya da adına öğrenim görülen kurum

veya kuruluşun izni alınır. Bu değişikliklerde dönem kaybı olmaması esastır. Ancak değişikliğin

zorunlu görüldüğü hallerde, en fazla iki dönemlik kayba izin verilebilir.

Öğrenim durumunun izlenmesi

MADDE 18 – (1) Resmî burslu ve özel öğrencilerin kayıt belgelerini eğitim-öğretim

yılı başında, başarı durum belgelerini ise eğitim-öğretim yılı sonunda ilgili yurt dışı temsilci-

liğine vermeleri zorunludur.

(2) Resmî burslu öğrenciler her üç ayda bir yaptıkları akademik çalışmalarla ilgili ra-

porlarını yurt dışı akademik danışmanlarına imzalatarak yurt dışı temsilciliğine ve adına öğre-

nim görülen kuruma bildirmek zorundadırlar.

(3) Resmî burslu öğrencilerin öğrenim durumları Bakanlıkça hazırlanan forma işlenerek

her yıl Aralık ayı sonuna kadar yurt dışı temsilcilikleri tarafından Bakanlığa ve adına öğrenim

görülen kuruma bildirilir.

İzin ve öğrenim yerinden ayrılış ve dönüş

MADDE 19 – (1) Resmî burslu öğrencilere kabul alma sürecinde iki dönemlik bekleme

süresi verilebilir. Zorunlu hallerde bu süre bir dönem daha Bakanlıkça ya da adına öğrenim

görülen kurum veya kuruluşça uzatılabilir. Bu süreler içerisinde kabul alamayanların bursluluk

hakları iptal edilir.

(2) Resmî burslu öğrenciler, iki aya kadar olan dönem tatillerinde, öğrenim yerinden

ayrılmak istedikleri takdirde Bakanlığa ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa bil-

dirilmek üzere yurt dışı temsilciliklerine yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Ancak bunun

dışında iki ayı geçen her türlü izin, süresi ve amacı ne olursa olsun, yurt dışı temsilciliğinin

teklifi üzerine Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça verilebilir.

(3) Resmî burslu öğrenciler, öğrenim yerlerinden ayrılışlarını ve dönüşlerini yurt dışı

temsilciliğine bildirmek zorundadırlar.

İstihdam

MADDE 20 – (1) Yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları adına mec-

buri hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenler, öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra

mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili

kadrolarına atanır.

(2) Bakanlıkta istihdam edilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı adına ve hesabına yurt

dışına gönderilenler, gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi

hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere Millî Eğitim Uzmanı kadrolarına atanır.

(3) Adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşla-

rına ataması gerçekleştirilenler, yasal süresi içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Göreve

başlamayanlar öğrenim masraflarını faizleriyle birlikte ödemekle yükümlüdürler.
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Yurt dışı eğitim sürelerinin çalışma sürelerinden sayılması

MADDE 21 – (1) Mecburi hizmet karşılığında yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında

lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında

azami eğitim süresini geçmemek üzere, kademe ilerlemesine ve derece yükselmesine esas ola-

cak şekilde değerlendirilir. Bu konudaki intibak işlemleri adına öğrenim görülen kurum veya

kuruluşlar tarafından yürütülür.

Mecburi hizmet sürelerinin hesaplanması

MADDE 22 – (1) Yurt içinde resmî burslu statüde öğrenim gören öğrenciler okul öde-

meleri ve/veya aylık burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim süreleri kadar,

(2) Yurt dışında resmi burslu statüde öğrenim gören öğrenciler okul ödemeleri ve/veya

aylık burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim sürelerinin iki katı kadar, mecburi hizmetle yüküm-

lüdürler.

Tazminat

MADDE 23 – (1) Mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenlerden;

a) Öğrenimlerini gönderiliş amaçlarına uygun bir dereceyle tamamlamayanlar,

b) Öğrenimlerinden vazgeçenler,

c) Öğrenimlerini tamamladıktan sonra yasal sürede görev talep etmeyenler,

ç) Atandığı ya da durumuna uygun teklif edilen göreve başlamayanlar,

d) Yüklenme/taahhüt senetlerindeki hükümlere uymayanlar,

e) Mecburi hizmetlerini tamamlamadan görevlerinden istifa edenler veya devlet me-

murluğundan ihraç edilenler,

f) Mevzuata aykırı hareketlerden dolayı öğrencilikle ilişiği kesilenler

ilgili mevzuat hükümleri uyarınca öğrenim masraflarını faizleriyle birlikte ödemekle

yükümlüdür.

(2) Öğrenim masrafları 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

ilgili madde hükümlerine göre tahsil edilir. Uygulanan faiz oranları ise 4/12/1984 tarihli ve

3095 sayılı kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre hesaplanır.

Resmî burslu öğrencilerle ilgili ödenekler

MADDE 24 – (1) Resmî burslu öğrencilerin aylık ödenekleri, yollukları, öğrenim, te-

davi ve diğer giderleri her yıl yeniden düzenlenen ödeme esaslarına ilişkin Tebliğe göre öde-

nir.

İzinsiz ayrılmalarda bursun kesilmesi

MADDE 25 – (1) İzin almadan, bulunduğu ülkedeki resmî ve hafta sonu tatilleri ile

akademik tatiller haricinde, öğrenim yerinden ayrılan resmî burslu öğrencilerin izinsiz oldukları

süre zarfında bursları kesilir.
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Yurt içi aylığı

MADDE 26 – (1) Resmî burslu öğrencilerden yurt içinde dil öğrenimi görenlere öğre-

nimleri süresince; izinli olarak ya da tez çalışması yapmak üzere aynı yıl içinde aralıklı olarak

toplam altmış günden fazla yurt içinde kalanlara, yurt içinde kaldıkları altmış birinci günden

itibaren yurt dışındaki öğrenim kurumlarına dönene kadar Tebliğde belirtilen yurt içi aylığı

ödenir.

(2) Yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep edenlere, görev

talep tarihi ile atamalarının onaylandığı tarih arasında, doksan günden fazla olmamak üzere

yurt dışında öğrenim gördüğü ülke için ödenmekte olan yurt dışı aylığının yarısı kadar aylık

ödeme yapılır.

Öğrenim görülen kurumlardan karşılıksız burs sağlama

MADDE 27 – (1) Resmî burslu öğrencilerden öğrenim gördükleri kurumlardan karşı-

lıksız burs veya asistanlık ücreti sağlayanlar, öğrenimlerine resmî burslu statüde devam edebi-

lirler. Bu öğrenciler istemeleri halinde resmî burssuz statüye geçebilirler. Resmî burssuz statüde

geçirilen süreler, mecburi hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(2) Sağlanan karşılıksız burs veya asistanlık ücreti miktarlarının Tebliğde belirtilen mik-

tarlardan az olması durumunda, aradaki fark öğrencinin isteğine bağlı olarak Bakanlıkça ya da

adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça tamamlanabilir. Bu durumda mecburi hizmet sü-

resi hesaplama esaslarına göre değerlendirme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrencilikle İlişik Kesme ve Diğer Hükümler

Askerlik sebebiyle ilişik kesme

MADDE 28 – (1) Öğrenimlerine başarı ile devam ettikleri halde askerlikle ilgili ka-

nunlarda belirlenen yaş sınırı sonuna gelenlerin öğrencilikle ilişikleri kesilir.

Öğrenim durumu, devamsızlık veya başarısızlık sebebiyle ilişik kesme

MADDE 29 – (1) Yurt dışında öğrenimde bulunan öğrencilerden;

a) Öğrenimini tamamlayan,

b) Öğrenimini belirlenen sürelerde tamamlayamayan,

c) Öğrenimden vazgeçen,

ç) Öğrenim kurumuna devam etmeyen,

d) Öğrenim durumunu belgelendirmeyen,

e) Resmi burslu öğrencilerden üst üste iki yıl başarısız duruma düşenlerin

yurt dışı temsilciliğinin teklifi üzerine Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum

veya kuruluşça öğrencilikle ilişikleri kesilir.

Mevzuata aykırı hareketlerden dolayı ilişik kesme

MADDE 30 – (1) Yurt dışında öğrenimde bulunan öğrencilerden;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onuruna yakışmayan harekette

bulunanların,
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b) Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit

faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,

c) Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketlerinden dolayı öğrenim kuru-

muyla ilişiği kesilenlerin,

ç) Bölgesinde bulunduğu yurt dışı temsilciliğinin talimatını dinlememekte ısrar eden-

lerin,

d) Akademik çalışmalarını engelleyici nitelikte gelir getirici bir işle meşgul olanların,

e) Bulundukları ülke kanunlarına göre suç teşkil eden fiil ve hareketlerden dolayı hak-

larında mahkûmiyet kararı verilenlerin,

f) Bu Yönetmelik hükümlerine ve yüklenme senedi/taahhütname esaslarına aykırı ha-

reket edenlerin

yurt dışı temsilciliğinin teklifi üzerine Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum

ve kuruluşça öğrencilikle ilişikleri kesilir.

İlişik kesmenin bildirilmesi

MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin öğrencilikle ilişiğinin kesildiği bildirildiğinde yurt

dışı temsilciliğince bu husus öğrenciye bildirilir.

(2) Askerlik sevk tehiri devam edenlerin durumları hakkında Bakanlıkça ya da adına

öğrenim görülen kurum veya kuruluşça ilgili bakanlığa bilgi verilir.

İlgili kurumlara bilgi verilmesi

MADDE 32 – (1) Resmî burslu öğrencilerden bursu kesilenlerin veya yurda geri çağ-

rılanların durumları hakkında ilgili kurumlara bilgi verilir.

Askerlik sevk tehiri işlemleri

MADDE 33 – (1) Resmî burslu öğrencilerin askerlikle ilgili iş ve işlemleri yurt içinde

Bakanlıkça veya adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlarca yürütülür.

(2) Yurt dışında öğrenimlerine başlayan resmî burslu öğrenciler ile özel öğrencilerin

askerlikle ilgili iş ve işlemleri yurt dışı temsilciliklerince yürütülür.

İstatistiki bilgiler

MADDE 34 − (1) Resmî burslu ve özel öğrencilerle ilgili istatistiki bilgiler, Bakanlıkça

hazırlanan forma işlenerek her yıl Aralık ayı sonuna kadar ilgili yurt dışı temsilcilikleri tara-

fından Bakanlığa gönderilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları adına öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin kon-

tenjanlara yerleştirilme bilgileri resmi bursluluk statüsünün kazanılmasından hemen sonra, öğ-

renimlerine ilişkin diğer istatistiki bilgiler ise her yıl Aralık ayı sonuna kadar Bakanlıkça ha-

zırlanan forma işlenerek adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından Bakanlığa gön-

derilir.

Elektronik ortam

MADDE 35 − (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler elektronik ortamlarda

da yürütülebilir.
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 223 üncü maddesi ile öngörülen yönetmelik

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 223 üncü maddesi

ile öngörülen yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe konuluncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri

uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanma tarihinden sonra öğrenim gi-

derleri kurumlarınca karşılanan öğrencilerin dosyaları, Bakanlığın belirleyeceği plan çerçeve-

sinde adına öğrenim görülen kurum ve kuruluşlara devredilir.

(2) Dosyaların devir tarihinden itibaren öğrencilerin iş ve işlemleri, adına öğrenim gö-

rülen kurum veya kuruluşlarca yapılır. Öğrencinin atanması veya ilişiğinin kesilmesi halinde

Bakanlığa bilgi verilir.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Si-

lâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

bentler eklenmiştir.

“23) Subay, astsubay ve uzman jandarmalara hafta sonu, yılbaşı, ulusal, resmi ve dini

bayramlara ilişkin tatillerde talepleri üzerine hizmet ve görevi aksatmamak ve bu Yönetmelikte

belirtilen yıllık planlı izinlerle birleştirilecek şekilde kullanmamak kaydıyla garnizon görev

şartları ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının dokuzuncu bendinde belirtilen

oranlar da dikkate alınmak suretiyle garnizon terk izni verilebilir. Garnizon terk izin süresi

yıllık izinden mahsup edilmez.

24) Süren yargılamalar ve soruşturmalar nedeniyle savcılığa veya mahkemeye şüpheli,

sanık, tanık, mağdur ve bilirkişi olarak adli makamlarca çağrılan asker kişilere çağrıya esas

süre ve yol süresi göz önüne alınarak izin verilir. Verilen izin süresi kanuni izinden mahsup

edilmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) Yıllık planlı izine giden personele takvim yılında bir defa olmak üzere intikal ara-

cına bağlı olarak, fiilen yolda geçecek süreler göz önüne alınarak, izin vermeye yetkili makam

tarafından 4 güne kadar yol izni verilir. Belgeye dayanan gecikmeler dikkate alınır.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Türk Silâhlı Kuvvetleri personeline sene içindeki mazeretlerini karşılamak üzere yol

dahil (15) gün süre ile mazeret izni verilir. Yıllık planlı iznin değişiklik gerektirecek haklı se-

beplerin vuku hariç planlandığı tarihte kullanılması esastır. Personelin mazeretine istinaden

izin talebinde bulunması durumunda öncelikli olarak yıllık mazeret izni kullandırılır. Bu iznin;

1) Tabur, müstakil bölük (Batarya) komutanları (deniz, hava ve Sahil Güvenlik’te eşidi)

ve muadili kurum amirleri bir defada (dört) güne kadarını,

2) Alay, bağımsız tabur komutanları (deniz, hava ve Sahil Güvenlik’te eşidi) ve muadili

karargâh ve kurum amirleri ile daha üst amirler bir defada hepsini verebilirler.”

“Mesai saatleri içinde ihtiyaçlarını karşılamaları için personele birinci sicil amirleri ta-

rafından kısa süreli izin verilebilir. Ancak her ne sebeple olursa olsun mesai saatlerinin tama-

mını kapsayan veya daha uzun süreli izinler yıllık mazeret izninden mahsup edilir. Yıllık ma-

zeret izinlerinde yolda geçecek müddet izinden sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki beşinci bent eklenmiştir.

“4) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branş-

larda yurt içinde öğrenim için general ve amirallere Genelkurmay Başkanlığınca; TSK Personel

Kanunu kapsamına giren diğer personelden; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genel-

kurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca,

kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı

olanlara ise kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komu-

tanlığınca, özlük hakları saklı kalmak şartıyla, öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim prog-

ramının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bö-

lümler halinde izin verilebilir.”

“5) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları

Hakkında Yönetmelikte, kendisine Engelli Sağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisi verilmiş,

sağlık kuruluşlarından alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile en az yüzde 70 oranında engelli

ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde

70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana

veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler

hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.
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Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
MAKARON ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makaron
Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin onuncu
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Makaronlar, birim paketleri içinde 200 adet makaron bulunacak şekilde piyasaya
arz edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(8) 16 ncı madde uyarınca temin edilerek üretilen makaron birim paketleri üzerinde
yer alan bandrollerin her bin adedi için on Türk Lirası satış hizmet bedeli alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar ek-
lenmiştir.

“(7) 26/9/2014 tarihinden önce Kurumdan ülke içindeki sarmalık kıyılmış tütün mamulü
üreticilerine satmak veya ihraç amacıyla makaron üretim tesisi için Üretim ve Faaliyet İzni
Uygunluk Belgesi alanlar, makaron üretim ve ticareti yapabilmeleri için Kuruma müracaat ede-
rek bu Yönetmeliğe uygun Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almaları gerekir. Bu durumda,
tesis kapasitesinde artış olmadığı takdirde uygunluk belgesi bedeli alınmaz. Kapasite artışı ol-
duğunda ise artan kapasite miktarına göre hesaplanan uygunluk belgesi bedeli alınır.

(8) 26/9/2014 tarihinden önce Kurumdan ülke içindeki sarmalık kıyılmış tütün mamulü
üreticilerine satmak veya ihraç amacıyla makaron üretim tesisi için Üretim ve Faaliyet İzni
Uygunluk Belgesi alanlardan, bu Yönetmeliğe uygun makaron üretim tesisi kurmama kararı
alanların üretim tesisleri, en geç 31/12/2015 tarihine kadar 19 uncu madde hükümleri çerçeve-
sinde faaliyetine son verdirilerek kapatma işlemi sonuçlandırılır. Bu fıkra kapsamında üretim
tesislerinde bulunan makaron imalat ve paketleme ile filtre çubuğu imalat makineleri sadece
firmalara devredilebilir. Devredilecek makine ve ekipman için, yeni teknolojiyi haiz ve kulla-
nılmamış olması şartı aranmaz.

(9) 26/9/2014 tarihinden önce Kurumdan sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisi
için Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alanlar, bu Yönetmeliğe uygun makaron üretim tesisi
kurmamaya karar vermeleri halinde, üretim tesislerinde bulunan makaron üretimi ile ilgili ma-
kine ve ekipmanları yurt dışı edebilir,  hurdaya ayrılmak suretiyle imhasını ve hurda olarak sa-
tışını yapabilir ya da başka bir firmaya devredebilir. Bu işlemlerden herhangi birisi yapılmadığı
takdirde en geç 31/12/2015 tarihine kadar tesiste bulunan makaron üretimi ile ilgili makine ve
ekipmanlar sökülerek depoda muhafaza edilir. Bu fıkra kapsamında firmalara yapılacak makine
ve ekipman devirlerinde, yeni teknolojiyi haiz ve kullanılmamış olması şartı aranmaz.

(10) Bu maddenin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkrasına uygun işlem yapılanların,
bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümleri kapsamındaki hakları saklıdır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

28/6/2014 29044
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/5/2013 tarihli ve 28653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) İş Bölgesi: Birden fazla iş yerinin faaliyet gösterdiği bölgeyi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin birinci

cümlesinde geçen “Açık” ibaresi “Özgür” olarak değiştirilerek fıkraya  aşağıdaki (v) bendi ek-
lenmiştir.

“v) Ulusal ve uluslararası platformlarda, insan odaklı, ifade, mahremiyet, iletişim öz-
gürlüklerinin korunmasına yönelik bir taraf olarak, internet ve genel ağ güvenliği alanında ça-
lışmalar yapmak, yapılan çalışmalara destek vermek, bu alanda çalışan uluslararası birlikte-
liklerle işbirliği yapmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçün-
cü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Üyelik kaydında oda tarafından gerçekliği doğrulanmış lisans diploması esastır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirlmiştir.

“a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklular, Türkiye sınırları içinde oda bünyesindeki mühen-
dislik dallarının lisans eğitimini veren kurumlardan verilen diplomaların, diplomayı veren ku-
rum ya da noter tarafından onaylanmış suretini veya aynı kurumlarca onaylanmış geçici me-
zuniyet belgelerini, Yükseköğretim Kurulu’ndan aldıkları denklik belgelerini ya da bunların
Yükseköğretim Kurulu veya noterce onaylı fotokopilerini odaya vermek zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Altı aydan uzun süreli yurt dışına çıkan üyelerin, çıkışlarını yazılı olarak bildir-
meleri koşuluyla, yurt dışında kaldıkları süre için, isteğe bağlı olarak üyelikleri dondurulur.
Bu üyelerden, bu süre içinde, yurt dışında kaldıkları süreyi belgelemeleri koşuluyla üyelik
ödentisi alınmaz.”

“(3) Kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin uzun süreli ve meslek icrasını
zorlaştırıcı sağlık sorunları veya doğum izni nedeniyle ücretsiz izin kullanması veya bir aydan
uzun süreli olarak raporlu olması durumunda isteğe bağlı olarak ve belgelendirmeleri koşulu
ile Oda üyelikleri süreli olarak dondurulur. Bu üyelerden, bu süreler içinde üyelik ödentisi alın-
maz.”

“(4) Bu maddeye göre üyelik ödentisi ödemeyerek üyelikleri askıya alınanlar, oda or-
ganlarında görev alamazlar, seçimler ve genel kuruldaki seçim hakları saklı kalmak üzere, üye-
lik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-
sinde yer alan “Odadan ayrılabilirler” ibaresi “Oda üyeliğinden ayrılabilirler ” şeklinde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İl ve bölge temsilcilikleri
MADDE 84 – (1) Üyelerin oda çalışmalarına katılabilmeleri, gelişmeleri yakından iz-

leyebilmeleri, yerel kuruluşlarla oda arasındaki iletişim ve işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla
gerekli görülen illerde ve temsilciliğin hizmet verdiği il ile illerde faaliyet göstermek üzere
bölge temsilcilikleri oluşturulur.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İl ve bölge temsilciliklerinin kuruluşu
MADDE 85 – (1) İl temsilcilikleri ve oda yönetim kurulunun uygun gördüğü coğrafi

bölgelerde birden fazla ili de kapsayabilecek bölge temsilcilikleri;
a) Şubelerin bulunmadığı ve en az on üyenin ikamet ettiği illerde, üyelerin oda yönetim

kuruluna yazılı başvurusu,
b) Şubelerin bulunmadığı, her birinde en az beş üyenin ikamet ettiği illerde üyelerin

oda yönetim kuruluna yazılı başvurusu,
c) Şube yönetim kurulunun kendi sınırları içindeki illerde temsilcilik kurulması için

oda yönetim kuruluna önerisi,
ç) Oda yönetim kurulunun gerek görmesi,
hallerinde, oda yönetim kurulu kararıyla kurulur.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Temsilcilik Kurulu, temsilciliğe bağlı üye sayısına göre ihtiyaç duyulan kadar tek

sayıda üyeden, gerektiğinde eğilim yoklaması yaparak oda yönetim kurulunca belirlenir. Oda
yönetim kurulu, temsilcilik kurulması yolunda aldığı kararı ve temsilcilik kurulunu temsilciliğin
bulduğu il/ilçenin mülki amirine, belediye başkanlığına, cumhuriyet savcılığına ve ilgili kurum
ve kuruluşlara yazı ile bildirir. Temsilcilik kurulunun değişmesi halinde aynı yöntem izlenir.” 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin başlığı “İl ve bölge temsilciliklerinin
görev ve yetkileri” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “İl”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bölge” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (a) bendinde yer
alan “ilde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bölgede ” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Temsilciliklerin kapatılma kararı oda yönetim kurulunca, temsilcilik kuruluna, tem-
silciliği bulunduğu il/ilçenin mülki amirine, belediye başkanlığına, cumhuriyet savcılığına yazı
ile bildirilir. Bölge temsilciliklerinin kapatılması durumunda temsilciliğin görev alanındaki il-
lerin tamamına ve diğer temsilcilik merkezlerine bildirim yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Temsilciliklerin etkinlik sınırlarının saptanması, yeniden yapılandırılması, yeni şu-
beler kurulması ve kapatılması ya da uygun çalışma koşullarının sağlanabilmesi gibi nedenlerle
bu sınırlarda yapılması gerekli değişiklikler oda yönetim kurulunun yetkisindedir. Yapılan de-
ğişiklikler, değişikliğin etkileyeceği illerin mülki amirine, belediye başkanlığına, cumhuriyet
savcılığına durum yazı ile bildirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İşyeri ve iş bölgesi temsilcilikleri
MADDE 91 – (1) En az üç üyenin bulunduğu işyerlerinde veya iş bölgelerinde oda-

üye ilişkilerini geliştirmek amacı ile oda yönetim kurulu kararı ile işyeri ve iş bölgesi temsil-
cilikleri kurulabilir. İşyeri ve iş bölgesi temsilcisi ve yardımcıları şube yönetim kurulu ya da
şube yok ise oda yönetim kurulu kararı ile atanır ve görevden alınır. İşyeri ve iş bölgesi tem-
silcilerinin görevleri oda yönetim kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğinin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/5/2013 28653
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ METALURJİ
MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2005 tarihli ve 25727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin adı "Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Ana Yönetme-
liği" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Metalurji”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Malzeme” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Mimarlar”
ibaresi “Metalurji ve Malzeme Mühendisleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “TMMOB
Metalurji” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Malzeme” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Metalurji”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Malzeme” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Bu Yönetmelikte geçen;
Birlik : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB),
Oda : Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasını,
Şube : Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Şubelerini,
Üye : Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasına üye olan Metalurji, Metalurji ve

Malzeme, Malzeme Bilimi ve Seramik Mühendis veya Yüksek Mühendislerini,
ifade eder.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 8 – Odaya asil üye olabilmek için, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmak,

Türkiye sınırları içinde Metalurji, Metalurji ve Malzeme, Malzeme Bilimi ve Seramik Mühen-
disliği ve hizmetlerini Yüksek Mühendis veya Mühendis unvanı ile yapmaya yasal olarak yet-
kili bulunmak gereklidir. Ayrıca Türkiye'de mesleki faaliyetlerde bulunmak için yasalar gere-
ğince çalışmak isteyen yabancı uyruklu ve Türkiye'de oturan yabancı uyruklu Türk soylu Me-
talurji, Metalurji ve Malzeme, Malzeme Bilimi ve Seramik Yüksek Mühendis ve Mühendisleri,
Odaya geçici üye olmak zorundadır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 10 – Üyelik için aşağıdaki hükümler geçerlidir:
a) Türkiye’de Metalurji, Metalurji ve Malzeme, Malzeme Bilimi ve Seramik Mühen-

disliği mesleğinde çalışabilmek ve mesleki öğretim yaptırabilmek için Metalurji, Metalurji ve
Malzeme, Malzeme Bilimi ve Seramik Mühendisi veya yüksek mühendisleri Odaya üye olmak
ve üyelik koşullarını korumak zorundadırlar.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan veya Silahlı Kuv-
vetler mensubu Metalurji, Metalurji ve Malzeme, Malzeme Bilimi ve Seramik mühendisi ve
yüksek mühendisleri Odaya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği
olan işleri yaparken, mesleki bakımdan Odaya kayıtlı Meslek mensuplarının yetkileri ve hak-
larına sahip, onların ödev ve sorumlulukları ile yükümlüdürler. Bunların üye olmamaları ka-
nunlarda belirtilen diğer kayıt ve şartlara uymak kaydıyla, meslekleriyle ilgili görevlerde ça-
lışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve
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öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmala-
rına, meslek kural ve koşullarına uyma yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurulunca disiplin
cezası uygulanmasına, özel kanunların öngördüğü kayıtlarla mesleklerini serbestçe uygulama-
larına, resmi veya özel bir görev almalarına engel oluşturmaz. Silahlı Kuvvetler mensubu me-
talurji mühendisleri ve metalurji yüksek mühendisleri, oda organlarında görev alamaz.

c) Üyelerin önceden haber vermeleri ve dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydıyla, as-
kerlik süresince üyelik ödentileri alınmaz.

ç) Diploma veya denklik belgesi almak suretiyle Türkiye'de mesleklerini uygulayabi-
lecek duruma gelmiş olanlardan, bu maddenin (b) bendi kapsamı dışında kalan Metalurji, Me-
talurji ve Malzeme, Malzeme Bilimi ve Seramik mühendisi ve yüksek mühendisleri, Odaya
kaydolmak ve kimlik belgesi almak zorundadır. Oda kimlik belgesi almayanlar, üyelik görev
ve yükümlülüklerini yerine getirmediği için ya da disiplin suçu nedeniyle kimlik belgesi yeni-
lenmemiş veya onaylanmamış olanlar, mesleklerini uygulayamaz.

d) Oda üyeleri, kendilerine kanun ile verilmiş unvandan başka herhangi bir unvanı kul-
lanamaz. Üyeler, ayrıca çalıştıkları resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda, edindikleri kadro un-
vanlarının yanı sıra meslek unvanlarını da kullanır."

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “üyelikten
ayrılmak isteyen üyeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve herhangi bir işte çalışmayan üye-
ler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “meta-
lurji mühendislerinin” ibaresi “üyelerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 83 – Üye aidat gelirleri;
a) Genel Kurulca tespit edilen yıllık üye ödentisi, peşinen veya Yönetim Kurulunca tes-

pit edilen eşit taksitle tahsil edilir.
b) Emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, askerlik görevini yapanlardan

askerlik süresince, yurt dışına çıkanlardan yurt dışında kaldıkları sürece, çalışmayıp lisansüstü
öğrenim yapanlardan öğrenimleri süresince ve çalışmayan üyelerden durumlarını belgelemek
koşuluyla üyelik ödentisi alınmaz. Mesleği dışında bir işte çalışıp üyeliğe devam etmek isteyen
üyelerden durumlarını belgelemek koşuluyla üyelik ödentisi alınmaz.

c) Her çeşit Oda ödentisi ile diğer para cezalarını bildirim tarihinden sonra otuz gün
içinde ödemeyenler hakkında 19/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra İflas Kanunu hükümlerine
göre işlem yapılır. Üyeden geriye dönük son 5 yılın aidatı alınır.

ç) Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini Odaya bildirmedikçe, eski adreslerine
yapılan bildirim üyeye yapılmış sayılır.

d) Geçmiş dönem ödentilerinin tahsilinde ödemenin yapıldığı tarihteki üye ödentileri
esas alınır.

e) Yeni üye kayıtlarında üye aidatı kayıt olduğu tarihten itibaren alınır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Meta-

lurji” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Malzeme” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
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TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
TOZLA MÜCADELE İLE İLGİLİ UYGULAMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; pnömokonyoz yönünden değerlendirme yapacak

okuyucuların eğitimleri, sayısı, okuyucuların pnömokonyoz değerlendirmedeki süreçleri ve
buna bağlı işveren yükümlülükleri ile pnömokonyoz yönünden değerlendirilecek akciğer rad-
yografileri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) 5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tozla

Mücadele Yönetmeliği kapsamındaki işyerlerine uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun

30 uncu maddesi, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi ile Tozla Mücadele Yönetmeliğine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) ILO: Uluslararası Çalışma Örgütünü,
c) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
ç) İSGÜM: Genel Müdürlüğe bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünü,
d) Okuyucu: ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması konu-

sunda eğitim almış hekimi,
e) Rehber: Güncel ILO Pnömokonyoz Radyografilerinin Uluslararası Sınıflandırması

rehberini,
f) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
g) Akciğer radyografisi: En az 35x35 cm ebadında ILO Uluslararası Pnömokonyoz

Radyografileri Sınıflandırılması Rehberindeki kriterlere göre değerlendirilebilir standart akciğer
radyografisini veya dijital akciğer radyografisini,

ğ) ILO standart radyografileri: Rehberde yer alan kriterlere göre akciğer radyografile-
rinin pnömokonyoz yönünden sınıflandırma işlemi sırasında kullanılan, ILO’dan temin edilen;
standart radyografileri veya standart radyografilerin dijital görüntülerini,

h) Yönetmelik: Tozla Mücadele Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Okuyucu Eğitimi ve Değerlendirme

Pnömokonyoz okuyucu eğitimi
MADDE 5 – (1) Pnömokonyoz okuyucu eğitimleri aşağıda belirtildiği şekilde düzen-

lenir:
a) ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması okuyucu eğitimi İSGÜM

tarafından düzenlenir.
b) Okuyucu olmak isteyen hekimler için başvuru ile ilgili hususlar İSGÜM resmi in-

ternet adresinden duyurulur.
(2) 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma Gücü ve

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde ge-
çen, sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde
esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık hizmeti sunucularında görevli
hekimlerin başvuruları öncelikli değerlendirilir.
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(3) Eğitimi başarı ile bitiren hekimlere Yönetmeliğin Ek-4’ündeki örneğe uygun serti-
fika düzenlenir.

(4) Başvurular dâhil okuyucu eğitimine dair iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapıl-
ması ile ilgili düzenlemeler İSGÜM tarafından belirlenir.

Akciğer radyografisi ve pnömokonyoz yönünden değerlendirme süreci
MADDE 6 – (1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesinde

belirtilen durumlarda ve pnömokonyoz yapan tozlara maruz kalan çalışanlar için işyeri heki-
mince belirlenen sıklıkta ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılmasına
uygun olarak rehberde yer alan standartlarda akciğer radyografileri çekilir.

(2) Pnömokonyoz yönünden yapılan periyodik sağlık muayenelerinde Yönetmeliğin
Ek-2’sinde verilen “Pnömokonyoz Tanı Şeması” dikkate alınır.

Akciğer radyografisi teknik kalitesi
MADDE 7 – (1) Akciğer radyografisinin teknik kalitesini değerlendirmek için kulla-

nılan derecelendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir;
a) 1. Derece: İyi kalitede olan radyografi,
b) 2. Derece: Kabul edilebilir, pnömokonyoz radyografisi sınıflandırmasını bozması

muhtemel teknik hatası olmayan radyografi,
c) 3. Derece: Kabul edilebilir, bazı teknik hataları olan fakat sınıflandırma amaçları için

hala yeterli nitelikte olan radyografi,
ç) 4. Derece: Sınıflandırma amaçları için kabul edilemez olan radyografi
olarak ifade edilir.
(2) Eğer teknik kalite 1. derece değilse, teknik hatalar hakkında bir yorum yapılmalı-

dır.
(3) Çekilen akciğer radyografilerinin teknik kalitesi birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bent-

lerinde belirtilen derecelerden birinde olmalıdır.
(4) Sınıflandırma için kabul edilemez olan 4. derecede çekilen akciğer radyografilerinin

okuyucular tarafından değerlendirmeye alınmaz.
(5) Okuyucular, akciğer radyografilerinin teknik kalitesinin 4. derece olduğunu tespit

etmesi durumunda nihai sonuç raporunda belirtir. İşveren, nihai sonuç raporunda 4. derece ola-
rak kendisine bildirilen akciğer radyografisine sahip çalışanlarının tekrar akciğer radyografi-
lerinin çektirilmesini sağlar.

Görüntüleme
MADDE 8 – (1) Sınıflandırılacak radyografiler ve standart radyografilerin görüntüle-

nebilmesi için negatoskoplar; okuyucunun çapı sadece bir milimetre olan opasiteleri görebil-
mesi için yaklaşık 250 milimetrelik bir mesafede olmalıdır. Gerektiğinde bu mesafe iki misline
kadar çıkartılabilir. Aynı zamanda radyografinin tümünü değerlendirmek esastır.

(2) Akciğer radyografisinin konulacağı negataskop en az iki gözlü olmalıdır. Sınıflan-
dırılacak radyografi ile ILO standart radyografiler arası kıyaslamaya olanak veren en az üç
gözlü negatoskopun kullanılması önerilmektedir.

(3) Değerlendirilecek radyografi ortaya, karşılaştırma için kullanılacak ILO standart
radyografileri yanlara konulmalıdır. Diğer ILO standart radyografileride karşılaştırma için oku-
yucunun kolayca erişebileceği bir mesafede olmalıdır.

(4) Dijital akciğer radyografilerinde rehberdeki kriterlere ve standartlara uyularak oku-
ma yapılır.

(5) Dijital akciğer radyografilerinin görüntüsünün incelenmesi, değerlendirilmesi ve
sınıflandırılması işleminde, ILO’dan temin edilen, ILO standart radyografilerinin dijital gö-
rüntüleri kullanılır.

(6) Dijital akciğer radyografi görüntüleri, tanısal radyoloji için tasarlanmış medikal düz
panel monitörlerde görüntülenmelidir. Diyagonal ekran, her görüntü için en az 21 inç (54 cm),
maksimuma minimum aydınlatma oranı en az 50, maksimum en az 250 kandela/m , piksel ara-
lığı 210 µm daha büyük olmayacak şekilde ve çözünürlük an az 2,5 çizgi çifti/mm olacak şe-
kilde olmalıdır. Dijital akciğer radyografi görüntüsü ve ILO standart radyografilerinin dijital
görüntüleri, eş zamanlı, aynı boyutlarda ve yan yana görüntülenmelidir.
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(7) Görüntüleme yüzeyleri temiz ve aydınlatma yoğunluğu bütün yüzeylerde aynı ol-
malıdır.

(8) Odadaki genel aydınlatma, doğrudan gün ışığı olmaksızın düşük düzeyde olmalıdır.
Oda sessiz, rahat ve dikkat dağıtıcı şeylerden uzak olmalı ve radyografi oturur pozisyonda
okunmalıdır.

Okuyucu sayısı, rapor ve rapor sonuçları ile kayıtların saklama süresi
MADDE 9 – (1) Çalışanların pnömokonyoz yönünden akciğer radyografilerinin de-

ğerlendirilmesi, en az iki okuyucu tarafından yapılır.
(2) Okuyuculardan her biri radyografilerin değerlendirmesini bağımsız olarak rehbere

göre yapar.
(3) Okuyucular arasında farklılık gösteren değerlendirme sonuçları, okuyucular tara-

fından birlikte değerlendirilerek nihai değerlendirme sonuçları işverene yazılı olarak bildirilir.
(4) Okuyucuların nihai değerlendirme sonuçlarına ilişkin raporunu alan işveren Yönet-

meliğin Ek-3’ünde verilen “ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi Çizel-
gesi”ne göre;

a) “Kategori 0” olarak değerlendirilenlerin aralıklı muayenelerle takibinin yapılmasını
sağlar,

b) “Kategori 1 ve üzeri” olarak değerlendirilenlerin raporlarını rapor sahibi ile birlikte,
sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularına sevkini sağlamak
üzere SGK il müdürlüğüne gönderir.

(5) Yetkili sağlık hizmet sunucusu, düzenlediği raporların birer örneğini ilgili işverene
gönderir. İşveren, meslek hastalığı tanısı konulması durumunda yetkili sağlık hizmet sunucu-
sunun, çalışanla ilgili düzenlediği raporda belirtilen hususları dikkate alarak uygun çalışma
koşullarını sağlar.

(6) İşyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, çalışanın toza maruz kalacağı
işlerde çalıştırılmaması da dâhil, her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri belirler ve işverene
tavsiyelerde bulunur.

(7) Çalışanların sağlığı ile ilgili düzenlenen her türlü form, tetkik, sonuç ve raporlar ça-
lışanın kişisel sağlık dosyasında saklanır. Mevzuatta özel olarak belirtilmeyen kişisel sağlık
dosyalarının kayıtları çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren 15 yıl süreyle işveren tarafından
saklanır.

(8) İşyeri ortamındaki tozlardan kaynaklanan hastalıkların yükümlülük süresinin bu sü-
reyi aşması halinde, evrakların işyerinde saklanması hastalıkların yükümlülük süresine göre
uzar.

(9) Dijital akciğer radyografileri, ILO Rehberinin “ILO sınıflandırmasının dijital göğüs
radyografi görüntülerinin sınıflamada kullanımı” ile ilgili kriterlerine göre arşivlenir.

Dijital akciğer radyografileri
MADDE 10 – (1) Dijital akciğer radyografileri, ILO Rehberinin “ILO sınıflandırma-

sının dijital göğüs radyografi görüntülerinin sınıflamada kullanımı” ile ilgili kriterlerine uyu-
lur.

Okuyucu listeleri
MADDE 11 – (1) Okuyucu listeleri, Genel Müdürlük veya İSGÜM’ün internet sayfa-

sında ilân edilir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

2 Ekim 2014 

PERŞEMBE 
Sayı : 29137 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/305 
KARAR NO : 2013/531 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın suçundan sanık Bulgaristan uyruklu İsmail 
ve Ayşe oğlu, 06.06.1968 Vladımırcı D.lu. halen Vladımırcı Edelvays No: 3-Razgrad-Bulgaristan 
adresinde oturur RIDVAN İSMAİL HASAN hakkında yapılan yargılama sonunda 
mahkememizce; sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, TCK.61, 62, 52/2 maddeleri gereğince 1 Yıl 3 Ay 
hapis ve 500,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK. 51/2 maddesi gereği sanığın 
önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyetine ilişkin bir karar bulunmayışı ve cezasının ertelenmesi 
halinde yeniden suç işlemeyeceği hakkında mahkememizce olumlu kanaat elde edilmiş olması 
sebebiyle TCK.nun 51/2 maddesi gereğince tertip olunan hapis cezasının ERTELENMESİNE, 
TCK.nun 51/3 maddesi gereğince takdiren sanığın 2 yıl süre ile denetim altına alınmasına, 
TCK.nun 51/6 maddesi gereğince hükümlünün kişiliği ve sosyal durumuna göre hakkında 
denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi görevlendirilmeden 
geçirilmesine, TCK.nun 54/1 maddesi gereğince kaçağa konu miktar ve nitelikleri KEMTV'de 
yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen 
tebliği mümkün olmadığından sanık RIDVAN İSMAİL HASAN ' a tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, kararın Mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre ile 

asılmasına karar verilmiş olup, ilan olunur. 8762 
—— • —— 

Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2010/519 
KARAR NO : 2013/406 
Tehdit, Yaralama, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası 

yazılı 01/10/2013 tarihli ilamı ile sanık Çetin GÜLAÇTI hakkında TCK.nın 86/1 ve 106/1 
maddesi gereğince ayrı ayrı 2 yıl 9 ay 10 gün ve 7 ay 15 gün hapis cezaları ile cezalandırılmasına 
karar verilmiştir. Müşteki Klaus ve Anna kızı, 29/08/1957 doğumlu, EVA MARJA GERTUD 
PROCHNOW tüm aramalara rağmen ulaşılamamıştır. Adı geçen müştekiye tebligat yapılamadığı 
ve mernis adresi de bulunmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, 

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre başlamak üzere 7 günlük süre içinde 
mahkememize veya bir başka asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak sözlü 
başvurunun tutanağa geçirilmesiyle, temyiz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün 
kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 8766 
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Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/16 

Ankara Kapatılan (11) Sulh Ceza Mahkemesinin 2012/2105 Esas 2014/249 karar sayılı 

04/03/2014 tarihli kararı ile Sanık İhsan-Zeliha 1984 Kırıkkale D.lu Yozgat Çekerek Çeltek Nüf. 

K.lı ADEM ŞİMŞEK'in adresine bu güne kadar tebligat yapılamamış olup, yapılan adres 

araştırması da sonuçsuz kalmakla ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Sanığa hakaret suçundan TCK 125/2, 43/1, 62/1 Md. 3 ay 3 gün hapis Tehdit suçundan 

TCK 106/1-1, 43/2, 62/1, md gereğince 6 Ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına; karar 

verilmekle; 

İş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmemesi durumunda 

kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 8701 

————— 
Esas No : 2012/3 

Ankara Kapatılan (11) Sulh Ceza Mahkemesinin 2012/992 Esas 2014/546 karar sayılı 

16/04/Ahmet-Fatma 1982 D.lu Çankırı Merkez Bayındır Nüf. K.lı HARUN EKŞİ'nin adresine bu 

güne kadar tebligat yapılamamış olup, Kalecik Açık Ceza infaz Kurumundan alınan yazıda şahsın 

firar ettiği bildirildiğinden ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmekle TCK 125-1-3-a, 125/4, 

43/1, 62/1 Md.leri gereğince 444 gün karşılığı 8.840 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına; 

karar verilmekle; 

İş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmemesi durumunda 

kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 8702 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

20.000 ADET B70 BETON TRAVERS TEMİNİ İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/124708 

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: Bölgemiz mıntıkası Pamukova-İnönü arasındaki 

poz çalışmalarında kullanılmak üzere 20.000 adet B 70 beton travers alımı. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 24.10.2014 T. Saat: 14.30’da 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 24.10.2014 Saat 14.30’a 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 250,00,-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. 8718/1-1 
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GAYRİMENKUL KİRAYA VERİLECEKTİR 

Sapanca Belediye Başkanlığından: 

1 - İlçemiz Rüstempaşa Mahallesi Kumbaz Mevkiinde bulunan 13 pafta, 10 ada, 128 

parsel 6.225,00 m2’lik (Özkum Tesisi) gayrimenkulün 03.03.2014 tarih ve 2014/20 sayılı Meclis 

Kararı ile 10 yıllığına kiraya verilmesine karar verilmiştir. Belediyemiz Encümenin 03.09.2014 

tarih ve 2014/326 sayılı kararı ile ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 

istinaden kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

İhalenin Muhammen Bedeli : 2.280.000,00,-TL  

İhalenin Geçici Teminatı : 68.400,00,-TL  

2 - İhale 15.10.2014 Çarşamba Günü saat 16:00’da Sapanca Belediyesi Meclis Toplantı 

Salonu Rüstempaşa Mh. Mimar Sinan Cd. No: 12 Sapanca/Sakarya adresinde yapılacaktır. 

3 - İhaleye katılabilme şartları 

a) İkametgah belgesi, irtibat için telefon ve fax numarası 

b) Gerçek kişilerde Nüfus cüzdanı sureti 

c) Tebligat için Türkiye’de adres 

d) Geçici teminat belgesi (aslı), 

e) Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak “Borcu Yoktur” belgesi.  

f) İhale şartnamesinin alındığına dair makbuz ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi. 

g) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

- 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 (2014) odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış (2014) tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

- 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,  

ı) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair ihale tarihinden en fazla 1 ay 

önce düzenlenmiş belge 

i) Gelir ve Kurumlar vergisi borcu olmadığına dair, Vergi Dairesinden ihale ayında veya 

ihalenin yapıldığı aydan bir önceki ayda temin edilmiş belge. 

j) Ortak girişimler ihaleye katılabilir. Ortak girişimlerin ihaleye girmesi halinde noter 

tarafından düzenlenmiş ortaklık beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi. 

k) Gerçek kişilerde Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı. 

l) İhaleye iştirak edecek kişi veya kuruluşların en az 10 yıl aynı nitelikte, 500 m2 kapalı 

ve bu alana hizmet verebilecek dış mekan bahçesi olan bir işletmeyi işlettiklerine dair ilgili kurum 

ve kuruluşlardan belge ile belgelendirmeleri gerekmektedir. 

4 - İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Sapanca Belediyesi Muhasebe 

Müdürlüğünde görülebilir ve 200,00-TL karşılığında temin edilebilir.  

5 - İhaleye katılacak olan isteklilerin 3. maddede istenilen belgelerin ihale günü 16:00’a 

kadar kapalı bir zarf içerisinde Sapanca Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğünde makbuz 

karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. 

6 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması 

şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle ihale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler işleme 

konulmayacaktır. 8850/1-1 
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1000 ADET STATOR ÇEVRE ZIRHI SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Dosya No : 2014/13 

İhale Kayıt No : 2014/122524 

1 - Teşekkülün: 

a) Adresi : EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : TEL : 0-372 264 30 50    FAX : 0-372 264 23 99-24 21 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - İhale konusu malzemenin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1000 ADET STATOR ÇEVRE ZIRHI ALIMI. 

  - TEKNİK RESİM VE ŞARTNAMEYE GÖRE. 

b) Teslim yeri : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 

c) İşin süresi : 30 Takvim Günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 22/10/2014 ÇARŞAMBA Günü Saat: 14.00 

c) İhale usulü  : EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık 

İhale Usulü 

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN –- ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı 

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

zorunludur. 

5 - Teklifler, 22/10/2014, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve 

kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31 

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR88000 15 00158 00728 503 58 21 

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

olmalıdır. 

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır. 

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 8823/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 22,50 TL ile en çok 177.070,32 TL arasında değişen; 

14.10.2014 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,25 TL, en çok 

17.707,03 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, çay, cep telefonu, kulaklık, şarj aleti, 

batarya, muhtelif oto aksam ve parçaları, muhtelif taklit kol saati, görüntü düzenleyici, kancalı 

tartı aleti, elektronik terazi, güneş gözlüğü, ilaçlama makinesi, giyim eşyası vb. 26 grup eşya, açık 

artırma suretiyle, 1461 İhale Salonunda ( Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Binası Zemin Kat İskender Paşa Mahallesi Liman İçi/TRABZON adresindeki ihale salonu) 

15.10.2014 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve sözkonusu ihale 

hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile 

(0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir 

2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik 

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

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

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

örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel 

karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8788/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 9.904,26,-TL ile en çok 44.250,00,-TL arasında değişen; 

13.10.2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 990,42,-TL, en 

çok 4.425,00,-TL arasında olan; cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B.Oto, Minibüs, Tanker, 

Açık Kasa Kamyon, Kapalı Kasa Kamyonet cinsi 16 adet araç; açık artırma suretiyle, Samsunport 

Uluslararası Liman İşletmeciliği Hançerli Mah. Sahilyolu Cad. No: 37 İlkadım/SAMSUN Liman 

İçi Toplantı ve Konferans Salonu adresindeki ihale salonunda 14.10.2014 tarihinde saat 09.30'da 

satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında daha ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (362) (445 00 68) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00- TL. bedel karşılığı 

Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 8789/1-1 
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İNDÜKSİYON ERGİTME OCAĞI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : İNDÜKSİYON ERGİTME OCAĞI alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2014 / 121972 

Dosya no  : 1422521 

1 - İDARENİN :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2  67090-ZONGULDAK 

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

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : İndüksiyon ergitme ocağı ; 1 adet 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Maden 

Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ilgili işyeri 

sahası ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.  

3 - İHALENİN   

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 20/10/2014 Pazartesi günü saat : 15:00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

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

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

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

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

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

gereken kriterler; 

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

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

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

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 20/10/2014 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 8694/1-1 
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KİRALIK DEPOLARA ŞEKER NAKLİYESİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

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

2014/2015 Kampanya Dönemi Kiralık Depolara Şeker Nakliyesi Hizmet Alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale 

Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/125924 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı :  Çorum Şeker Fabrikası 2014/2015 Kampanya Dönemi 

±%20 toleranslı 19.000 Ton Şekerin Kiralık Depolara 

Nakliyesi hizmeti işidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası ile Kiralık depolar 

c) işin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 

tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2014/2015 

Kampanya Dönemidir  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 17/10/2014 Cuma günü, saat 14.00 

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

adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır.  

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

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

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 8822/1-1 

—— • —— 
2 ADET MOBİL MUTFAK SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan 2 Adet Mobil Mutfak ilanen ihale edilerek kapalı zarfla 

teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

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

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

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmaların ihale zarflarını en geç 31 EKİM 2014 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 31 EKİM 2014 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 8810/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK PNÖMATİK ŞİŞME SIKILAMA YASTIĞI 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE 

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad.Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)   Fax: 0.372-251 19 00 

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

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

a) Niteliği, türü ve miktarı : PNÖMATİK ŞİŞME SIKILAMA YASTIĞI 550 Adet 

  Doldurma Hortumu 11 Adet 

  Manometre 11 Adet 

b) Teslim yeri : Yerli istekliler için: TTK Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Yabancı istekliler için: Sözleşmede 

belirtilen teslim limanı veya C+F Türkiye limanı 

c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 

veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 

başlama talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim 

günüdür 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin 

imzalanmasına müteakip 150 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 05.11.2014 Çarşamba saat 15:00 

c) Dosya no :  947-TTK/1431 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

1 - Grup-1 metan gazı içeren (yanıcı ve patlayıcı ortamlar için) yer altı taşkömürü maden 

işletmelerinde kullanılacağından bu tür ortamlar için uygun olduğuna dair ilgili ülkenin resmi 

makamlarından alınmış sertifika, 

2 - ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi, 

3 - CE belgesi ve Maden İşletmeleri hijyenik koşullarına uygun olduğuna dair belge 

teklifle birlikte verilecektir. 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 05.11.2014 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

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

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

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 sözleşmesi düzenlenecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 8813/1-1 
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MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, aşağıda belirtilen 

taşınmazlar 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

 

Satışa Konu Taşınmazlar 

Geçici 

Teminat 

Tutarı (TL) 

İhale 

Şartnamesi 

Bedeli (TL) 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

AYDIN İLİ, KUŞADASI İLÇESİ, TÜRKMEN 

MAHALLESİ, 427 ADA, 57 PARSELDE BULUNAN 

15.639 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TARLA 

10.000 50 27/11/2014 

BURDUR İLİ, YEŞİLOVA İLÇESİ, EMEK 

MAHALLESİ, 202 ADA, 1 PARSELDE BULUNAN 

97.013,80 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ HAM TOPRAK 

VASIFLI ARAZİ  

20.000 50 27/11/2014 

DENİZLİ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KARAHASANLI 

MAHALLESİ, 677 PARSELDE BULUNAN 21.336 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

150.000 50 27/11/2014 

DENİZLİ İLİ, MERKEZEFENDİ İLÇESİ, 

KARAHASANLI MAHALLESİ, 678 PARSELDE 

BULUNAN 13.834 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

50.000 50 27/11/2014 

DENİZLİ İLİ, MERKEZEFENDİ İLÇESİ, KARAHASANLI 

MAHALLESİ, 361 ADA, 1 PARSELDE BULUNAN 

158.542 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

500.000 50 27/11/2014 

ELAZIĞ İLİ, MERKEZEFENDİ İLÇESİ, BIZMİŞEN 

KÖYÜ, 3494 ADA, 1 PARSELDE BULUNAN     5.000 

M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

40.000 50 27/11/2014 

ERZURUM İLİ, YAKUTİYE (PALANDÖKEN) İLÇESİ, 

GEZ MAHALLESİ, 250 ADA, 40-69 PARSELLERDE 

BULUNAN TOPLAM 13.434 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 

ARSA (BİR BÜTÜN HALİNDE) 

150.000 50 27/11/2014 

MUŞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ZAFER MAHALLESİ, 158 

ADA, 12 PARSELDEKİ 8.109,19 M2 ARSA ve 

ÜZERİNDEKİ BİNALAR 

150.000 50 27/11/2014 

 

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

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

suretiyle sonuçlandırılabilir. 

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

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alınması ve 

tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme 

günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale şartnamesi için alınan bedel her 

ne surette olursa olsun iade edilmez. 
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4 - İhale şartnamesi bedelleri, İdarenin; 

- Halkbank Ankara Kurumsal Şubesinin  TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06  

- T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu 

   Kurumsal Şubesinin TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38  

- Vakıfbank Ankara Merkez Şubesinin TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67  

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta; katılımcıların ismi ile hangi ihaleye ilişkin 

doküman alınacağı belirtilecektir. (Ortak Girişim Grubu üyelerinden sadece birinin ihale 

şartnamesi alması ve dekontta, sadece bu üyenin adının olması yeterlidir.) 

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe 

kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin 

sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

6 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 

7 - Ayrıca; (312) / 585 83 30 numaralı telefondan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye 

ilişkin bilgi alınabilir. 8846/1-1 

—— • —— 

ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR 

TEİAŞ 15. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve 

İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda 

Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği, hükümleri gereğince; Aşağıda Cinsi Niteliği 

ve Miktarı Yazılı Olan 1. Kategori Atık Yağ Satışı Yapılacaktır. 

 

SATIŞI YAPILACAK MALZEMELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

 

SIRA 

NO 

MALZEME ADI VE 

KAREKTERİSTİĞİ 
MİKTARI BULUNDUĞU YER 

TEHLİKELİ 

ATIK KODU 

1 
1. Kategori Atık Yağ 

Satışı 
50 Ton 

TEİAŞ 15. İletim Tesis ve 

İşletme Grup Müdürlüğü 

Kampüs Alanı/ERZURUM 

13 03 06 

 

İHALE TARİH VE SAATİ: 14/10/2014 Salı günü Saat: 14:00 

TELEFON VE FAKS NO: 04422422770 - 04422422794 

TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ YER: 

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TEİAŞ 15. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Edipsomunoğlu Mah. Şıh Köyü Yolu üzeri TEİAŞ Sosyal Tesisleri K:2 Oda No: 1311 

ERZURUM adresinden alınabilir. 

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 15. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Edipsomunoğlu Mah. Şıh Köyü Yolu üzeri TEİAŞ Sosyal Tesisleri K: 2 Oda No: 1325 

ERZURUM adresine verilecektir. 

Satış ile ilgili detaylı bilgi, mesai saatleri içinde 0442 242 27 70 (8 Hat) Dahili 1421 

numaralı telefondan alınabilir. 8721/1-1 
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DONANIM VE YAZILIM LİSANSLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kullanılmak üzere donanım ve yazılım 

lisansları, teknik şartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

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

birlikte hazırlanan teknik şartname, marka, ticari şartname ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13.10.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

markasına uygun olarak belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile 

ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Sözkonusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8835/1-1 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADET 

KÜTÜPHANE YÖNETİM PLATFORMU İLE DİJİTAL KAYNAK PORTALI VE  

TARAYICI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan 1 adet 

kütüphane yönetim platformu ile dijital kaynak portalı ve tarayıcı sistemi kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

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

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 14/10/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

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

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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2 ADET GÜVENLİK DUVARI (FİREWALL) CİHAZI VE 1 ADET MERKEZİ  

YÖNETİM VE RAPORLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 

Olan 2 adet “Güvenlik Duvarı (Firewall)” cihazı ve 1 adet merkezi yönetim ve raporlama 

sisteminin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

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

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 13/10/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

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

bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

İHTİYACI 4K SAYISAL SİNEMA GÖSTERİM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede 

ayrıntısı belirtilen 4K Sayısal Sinema Gösterim Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

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

birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13.10.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 

İHTİYACI 365 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ihtiyacı olan 365 adet 

dizüstü bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine ve ASUS marka UX32LN model, 

FUJITSU marka Lıfebook U772 model, LENOVO marka X1 CARBON model veya TOSHIBA 

marka Z-30A model markalarından birine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

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

birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 17/10/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamelerine ve 

ASUS marka UX32LN model, FUJITSU marka Lıfebook U772 model, LENOVO marka X1 

CARBON model veya TOSHIBA marka Z-30A model markalarından birine uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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DİLETTA 600İ MARKA PASAPORT YAZIM MAKİNESİ SARF MALZEMELERİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı Diletta 600i Marka Pasaport Yazım 

Makinesi Sarf Malzemelerini teknik şartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

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

birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13.10.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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5. KISIM OSB ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ VE 

SCADA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından: 

Müteşşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep 

Organize Sanayi Bölgesi GAZİANTEP 5.KISIM OSB ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ VE 

SCADA İşi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İDARENİN 

a) Adresi : I. Organize sanayi Bölgesi 83120 nolu Cad. No. 7 

Şehitkamil/GAZİANTEP  

b) Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 0342- 337 11 01 - 09     Fax: 0342- 337 13 71 

c) Elektronik Posta Adresi : ihale@gaosb.org, e.gunden@gaosb.org 

2 - İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN 

a) Niteliği Türü ve Miktarı : GAZİANTEP 5. KISIM OSB ELEKTRİK DAĞITIM 

ŞEBEKESİ VE SCADA İşi’dir.  

b) Yapılacağı Yer : 5. Kısım Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 

c) İşin Süresi : 540 takvim günü. 

3 - İHALENİN 

a) Yapılacağı Yer : I. Organize Sanayi Bölgesi 83120 nolu Cad. No. 7 

Şehitkamil/GAZİANTEP 

b) Tarih ve Saati : 14.10.2014 Saat : 14:00 

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 

YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresini de içeren İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye 

katılım dilekçesi. 

b) Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4) İş deneyim belgesi (Yüklenici İş Bitirme, Yüklenici İş Durum, Alt Yüklenici İş 

Bitirme) 

İsteklinin iş deneyim belgeleri, (GAZİANTEP OSB/İH.9, GAZİANTEP OSB/İH.9.1, 

GAZİANTEP OSB/İH.9.2) formatına uygun, son 5 yıl içinde teklif bedelinin % 50’si kadar 

benzer ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ yapım işi ve tek kalemde teklif bedelinin % 20’si 

oranında benzer ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ yapım işi bitirmiş ya da en az % 80’ini 

tamamlamış olma şartlarına uygun olmalıdır. Ayrıca son 5 yıl içerisinde tek kalemde 750.000 

(Yediyüzellibin) AVRO SCADA işi bitirmiş olması gerekmektedir. 

5) İdari şartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait noter onaylı taahhütname 

c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Teklif edilen bedelin en az %25’i oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form 

örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili 
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bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az 

iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, idari şartname ekindeki form 

örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi. 

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 52. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç 

olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin 

taşınmadığına dair yazılı taahhütname. 

f) Teklif bedelinin %3’ü oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat. 

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

son teklif verme tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme 

tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli. 

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 

12.00’a kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ‘ne verileceği gibi iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki 

gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında 

ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” 

kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı 

bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye ‘de Dışişleri 

Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur.  

6 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı 

adreslerinde görülebilir veya 10.000 TL karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

8 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabii değildir. İhale 

komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini 

değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine 

yapmakta serbesttir. 8463/3-3 
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METAN DEDEKTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden: 

El ve Yaka Tipi Metan Detektörü alımı BOTAŞ Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği’ne 

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

İhale Kayıt Numarası : 2014/125393 

1-İdarenin 

a) Adresi : Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık Mevkii 

Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 3122998282 - 3122998300 

c) Elektronik posta adresi : ofaruk.durmus@botas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 40 Adet El Tipi Metan Detektörü ve 30 Adet Yaka 

Tipi Metan Dedektörü 

b) Teslim yerleri  : BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, 

Eskişehir Yolu 23.km Yapracık / ANKARA 

c) Teslim tarihi : En geç 31.12.2014 tarihine kadar BOTAŞ 

ambarına teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, 

Eskişehir Yolu 23. Km. Yapracık/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 20.10.2014 - 15:00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

kriterler: 
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4.6.1. Aşağıda istenilen sertifikalar ile belgeler teklif mektubu ekinde yer alacaktır. 

4.6.2. Patlama güvenlik sertifikası, denetim ve yönetim sertifikaları, Yangın koruma & 

güvenlik kanunu,  EN, CE, ATEX sertifikalarına/uygunluk belgelerine sahip olmalıdır. Teklif 

dosyasında bu sertifikalar/belgeler sunulmalıdır. ATEX koruma sınıfı/seviyesi, Metan’a uygun 

olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4.6.3. Teklif sahibi firma, teklif edeceği cihazın Türkiye’de yetkili satış temsilcisi/yetkilisi 

olduğunu gösteren belgeye sahip olacaktır. Teklif dosyasında bu belge sunulacaktır. 

4.6.4. Teklif edilen cihaz için en az 10 yıl Türkiye’de kalibrasyon, bakım-onarım ve 

yedek parça teminin sağlanacağı, satış sonrası servis hizmeti verileceği taahhüt edilecek ve bu 

belge Üretici firma tarafından onaylanmış olacaktır. 

4.6.5. Cihazların Türkiye’de teknik servisleri olduğunu gösterir belge ve bu servislere ait 

irtibat telefonu ve adresleri teklif dosyasında sunacaktır. 

4.6.6. Teklif fiyata dahil olan ücretsiz 4 yıl kalibrasyon sonrasında geçerli olacak yıllık 

kalibrasyon bedelleri TL veya döviz olarak teklif ekinde sunulacaktır. 

4.6.7. Cihazlarda kullanılan sensör tipi ve ömrü teklif dosyasında belirtilecektir. Ayrıca 

Sensör ömrü dolduktan sonra geçerli olacak sensör bedeli belirtecektir. 

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

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

8. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü İkmal Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 

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

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 40 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Botaş 

Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Bilkent/Ankara Şubesi 

nezdindeki TR860001500158007292429682 no’lu cari hesabı yatırmak zorundadır. Posta yoluyla 

ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale 

dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer 

alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek 

zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. 

İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

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

edilecektir. 

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

9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, 

Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 23. Km. Yapracık/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günüdür. 

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 8787/1-1 
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İHALEYE DAVET 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ 

(TKMP) 

Kapsamında Yapılacak 

Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi 

Grup-17 

IBRD Kredi No: 7537-TU 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve 

Kadastro Modernizasyon (TKMP) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış olup bu kredinin bir 

bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Kadastro Harita ve 

Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak 

ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen 22-a 

uygulama alanlarında “Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a 

Uygulaması) Grup-17” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri 

doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı 

zarf teklif vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 14 ihale paketi olarak yapılacaktır. 

 

İhale 

Paketi No 

Sözleşme 

Referans No 
Yer 

Toplam 

Birim Sayısı 

1-25 ANK-BYP Ankara İli Beypazarı ilçesi 35 

1-26 ANK-AKT Ankara ili Kalecik, Çubuk ve Kalecik İlçeleri 40 

1-27 ANK-GLB II Ankara ili Gölbaşı İlçesi 15 

1-28 CNR-KZL Çankırı ili Kızılırmak ve Merkez İlçeleri 38 

3-12 AYD-SKE Aydın İli Söke İlçesi 19 

4-17 BLK-BRH Balıkesir İli Burhaniye ve Gömeç İlçeleri 9 

5-15 KNY-AKS II Konya İli Akşehir ve Tuzlukçu İlçeleri 16 

6-16 BRD-BCK Burdur İli Bucak İlçesi 6 

10-17 AMS-MRK IV Amasya İli Merkez İlçesi 18 

15-5 VAN-TSB 
Van İli Tuşba, Edremit, Gevaş, Gürpınar ve 

İpekyolu İlçeleri 
20 

17-14 KTH-MRK Kütahya İli Merkez, Altıntaş, Dumlupınar ve 

Aslanhapa İlçeleri 
18 

18-11 USK-ULB Uşak İli Ulubey ve Karahallı İlçeleri 9 

19-8 KRB-ESK Karabük İli Eskipazar İlçesi 17 

22-15 CRM-MRK V Çorum İli Merkez, Osmancık ve Laçin İlçeleri 39 

 

Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif 

verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ 

dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir 

bütün olarak değerlendirilmelidir. 

İhale Dokümanı, 350,00 TL (Üçyüz Elli Türk Lirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu 

Girişimci Şubesindeki 7038550–5122 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda 
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verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri 

aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için 

yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 

Ana Bina, Üçüncü Kat, 322 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 

06100 Bakanlıklar - ANKARA/TÜRKİYE 

Tel: + 90 312 413 64 24 Fax: +90 312 413 64 02 

Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 06/11/2014 den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli 

olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir 

geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 06/11/2014 Perşembe günü, saat 10:00’a kadar 

teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı 

gün ve aşağıdaki adreste saat 10:30’da açılacaktır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 

Ana Bina, Zemin Kat, Z–58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 

06100 Bakanlıklar - ANKARA/TÜRKİYE 

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 

 8797/1-1 

—— • —— 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİLAL - DENİZLİ HATTI ÇAMLIK – SÖKE, GERMENCİK, 

İNCİRLİOVA VE AYDIN İSTASYON YOLLARININ YENİLENMESİ İŞİ İÇİN İHTİYAÇ 

OLAN 20.000 M3 VOLKANİK KÖKENLİ KONKASÖR BALASTININ SÖKE 

İSTASYONUNDA BULUNAN FİGÜRE SAHASINDA TESLİM ALINMASI İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/123126 

1. İdarenin : 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No: 121/A  35220 Alsancak/İZMİR. 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108  -- 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

Şartnamenin Görülebileceği  

İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2. İhale konusu malın adı ve  miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Hilal - Denizli Hattı 

Çamlık – Söke, Germencik, İncirliova ve Aydın İstasyon Yollarının Yenilenmesi İşi İçin İhtiyaç 

Olan 20.000 M3 Volkanik Kökenli Konkasör Balastının Söke İstasyonunda Bulunan Figüre 

Sahasında Teslim Alınması İşi. 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

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

Başkanlığına 16.10.2014 Tarihi Perşembe Cuma Günü Saat 15.00’ de kadar verilmiş veya gelmiş 

olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil)  500,00.-TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8699/1-1 
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61 KALEM BUHAR VE SU TESİSAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 61 Kalem Buhar ve Su Tesisat Malzemesi, %20 artar - 

azalır toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık 

ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı, RİZE adresinden 80,00,-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.10.2014 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç  %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında 

kısmi teklif verebilirler. 

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

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

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8558/1-1 

————— 

62 KALEM SAC-PROFİL-BORU-MİL GRUBU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı 62 Kalem Sac-Profil-Boru-Mil Grubu Malzemesi 

Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.10.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

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

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

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

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

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

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife açıktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 8808/1-1 
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9 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR 

Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama 

Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 9 (dokuz) adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Sahalar 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre “Açık Teklif Artırma Usulü” 

ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

1 - Aşağıda ili, ilçesi, ruhsat numarası, alanı, paftası, muhammen bedeli (KDV hariç), 

geçici teminatı, ihale tarihi ve saatleri yazılı jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarının ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - 2010/173 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: 

İli : AYDIN İlçesi : Nazilli Mevkii : - - - 

Ruhsat Alanı : 2468,46 Ha Pafta No : M20 b3, M21 a4 

 

Taban İhale Bedeli: 50.000,00 TL Geçici Teminat: 1.500,00 TL İhale Tarihi ve Saati: 14/10/2014-14.00 

 

Ruhsat Koordinatları: 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 6. NOKTA 

SAĞA (Y) 624 000 631 095 635 434 635 500 635 937 623 978 

YUKARI (X) 4 186 000 4 189 582 4 189 600 4 189 500 4 187 317 4 185 500 

 

2 - 2011/63 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: 

İli : AYDIN İlçesi : SÖKE Mevkii: --- 

Ruhsat Alanı : 4861,5 Ha Pafta No : M18 c3, M19 d1,M19 d4 

Taban İhale Bedeli : 100.000,00 TL Geçici Teminat:3.000,00 TL  İhale Tarihi ve Saati: 14/10/2014-14.15 

 

Ruhsat Koordinatları: 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 

SAĞA (Y) 534 000 545 900 545 800 540 200 534 000 

YUKARI (X) 4 162 000 4 168 300 4 163 500 4 161 700 4 157 500 

 

3 - 2011/13 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: 

İli : AYDIN İlçesi : SÖKE Mevkii: Akköy 

Ruhsat Alanı : 1769,98Ha Pafta No : N18 b1, N18 a2 

Taban İhale Bedeli: 75.000,00 TL Geçici Teminat: 2.250,00 TL İhale Tarihi ve Saati: 14/10/2014-14.30 

 

Ruhsat Koordinatları: 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 6. NOKTA 

SAĞA (Y) 520 000 523 227 523 205 523 510 523 510 528 100 

YUKARI (X) 4 148 999 4 148 997 4 149 500 4 149 500 4 148 500 4 148 500 

       

 7. NOKTA 8. NOKTA 9. NOKTA 10. NOKTA 11. NOKTA 12. NOKTA 

SAĞA (Y) 528 100 523 650 523 462 524 163 520 000  

YUKARI (X) 4 148 280 4 147 300 4 145 335 4 145 000 4 145 000  
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4 - 2010/186 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: 

İli  : AYDIN İlçesi : SÖKE Mevkii: ÖZBAŞI 

Ruhsat Alanı : 885,29Ha Pafta No : M18c1, M18c4 

Taban İhale Bedeli: 50.000,00 TL Geçici Teminat:1.500,00 TL. İhale Tarihi ve Saati: 14/10/2014-14.45 

 

Ruhsat Koordinatları: 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

SAĞA (Y) 532 600 532 607 532 620 532 940 

YUKARI (X) 4 168 545 4 168 473 4 168 480 4 164 635 

 5. NOKTA 6. NOKTA 7. NOKTA 8. NOKTA 

SAĞA (Y) 529 010 528 800 532 599  

YUKARI (X) 4 162 000 4 162 000 4 168 547  

 

5 - 2010/187 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: 

İli : AYDIN İlçesi : SÖKE  Mevkii: Batıköy 

Ruhsat Alanı : 1353,57Ha Pafta No : M18 c4, M18 d3 

Taban İhale Bedeli: 75.000,00 TL Geçici Teminat: 2.250,00 TL İhale Tarihi ve Saati: 14/10/2014-15.00 

 

Ruhsat Koordinatları: 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

SAĞA (Y) 527 350 524 590 521 700 521 225 

YUKARI (X) 4 153 765 4 153 914 4 154 199 4 160 150 

 5. NOKTA 6. NOKTA 7. NOKTA 8. NOKTA 

SAĞA (Y) 522 007 522 500 522 500 527 350 

YUKARI (X) 4 160 670 4 159 668 4 157 000 4 153 767 

 

6 - 2011/6 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: 

İli : AYDIN İlçesi  : İNCİRLİOVA Mevkii: Osmanbükü 

Ruhsat Alanı : 1716,70Ha Pafta No : M19 a3, M19 b4 

Taban İhale Bedeli :100.000,00 TL Geçici Teminat: 3.000,00 TL İhale Tarihi ve Saati: 14/10/2014-15.15 

 

Ruhsat Koordinatları: 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 6. NOKTA 

SAĞA (Y) 565 000 574 000 574 764 570 000 565 000 565 000 

YUKARI (X) 4 184 997 4 185 000 4 183 013 4 183 000 4 183 623 4 184 987 

 

7 - 2010/169 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: 

İli : AYDIN İlçesi : Merkez Mevkii: Horozköy-Dağeymiri 

Ruhsat Alanı : 2169,06 Ha Pafta No : M19 b1 

Taban İhale Bedeli: 75.000,00 TL Geçici Teminat: 2.250,00 TL İhale Tarihi ve Saati: 14/10/2014-15.30 
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Ruhsat Koordinatları: 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

SAĞA (Y) 574 202 574 014 574 000 573 774 

YUKARI (X) 4 201 420 4 196 001 4 196 000 4 195 937 

 5. NOKTA 6. NOKTA 7. NOKTA 8. NOKTA 

SAĞA (Y) 571 392 570 820 572 028 576 129 

YUKARI (X) 4 197 607 4 198 179 4 203 680 4 203 946 

 

8 - 2011/69 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: 

İli : AYDIN İlçesi : Didim Mevkii: ---- 

Ruhsat Alanı : 3479,55 Ha Pafta No : N18 b1,N18 b2,N18 b4 

Taban İhale Bedeli :100.000,00 TL Geçici Teminat: 3.000,00 TL İhale Tarihi ve Saati: 14/10/2014-15.45 

 

Ruhsat Koordinatları: 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

SAĞA (Y) 526 000 535 000 535 000 536 000 

YUKARI (X) 4 137 000 4 142 399 4 141 000 4 141 000 

 5. NOKTA 6. NOKTA 7. NOKTA 8. NOKTA 

SAĞA (Y) 534 000 532 000 529 000 530 000 

YUKARI (X) 4 140 000 4 136 000 4 136 000 4 133 000 

 9. NOKTA 10. NOKTA 11. NOKTA  

SAĞA (Y) 527 000 527 000 526 000  

YUKARI (X) 4 133 000 4 134 000 4 134 000  

 

9 - 2011/71 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: 

İli : AYDIN İlçesi   :Kuşadası Mevkii: Davutlar 

Ruhsat Alanı : 523,57 Ha Pafta No : M18 a3, M18 b4 

Taban İhale Bedeli: 100.000 TL Geçici Teminat: 3.000,00 TL İhale Tarihi ve Saati: 14/10/2014-16.00 

 

Ruhsat Koordinatları: 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

SAĞA (Y) 522 500 524 000 524 000 525 633 

YUKARI (X) 4 180 000 4 181 249 4 180 000 4 182 148 

 5. NOKTA 6. NOKTA 7. NOKTA 8. NOKTA 

SAĞA (Y) 525 250 525 000 522 000 522 500 

YUKARI (X) 4 180 300 4 178 999 4 179 000 4 180 699 

 

İhale tarihi: 14/10/2014, Saat: 14:00’da başlayacak, 15 dakika ara ile ihaleler yapılacaktır. 

2 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte, Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı Binası (Efeler Kaymakamlık Binası) nın toplantı salonunda yapılacaktır. 
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3 - Konu ile ilgili şartname ve diğer evraklar Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nden mesai saatleri 

içerisinde görülebilir. İhaleye katılacakların ihale dosyasını, bedeli karşılığında idareden almaları 

gerekmektedir. 

4 - İhaleye katılmak için, isteklilerce 2886 sayılı kanunun 5. ve ilgili maddelerince 

usulüne göre hazırlanmış teklif mektubunu kapalı zarfla 14/10/2014 tarihi saat 14:00’a kadar 

Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır; 

İstekli Gerçek Kişi ise: 

a) Kanuni ikametgâhı olması (mahalle muhtarından alınacak ikametgâh ilmühaberi) varsa 

telefonunu bildirmesi, 

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 

c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti, 

d) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, süresiz banka teminat mektubu veya 2886 

sayılı Kanunun 26. Maddesindeki teminat değerleri, 

e) İhaleye Katılacak Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişilikler tarafından her sayfası ayrı ayrı 

imzalanmış şartname, 

f) İhale dokümanının alındığına dair 150,00 TL’lik makbuz. 

İstekli Tüzel Kişilik ise; 

a) Tüzel kişiliğin 5686 Sayılı Kanunun 5. maddesi hükmü göz önünde bulundurularak 

İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna 

dair ihale yılı içinde alınmış belge, 

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye 

girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve 

vekile ait imza sirküleri, 

c) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ilgili Saymanlık hesabına ödendiğine dair 

makbuz, belge veya banka teminat mektubu (2886 Sayılı Kanunun 25 inci, 26 ncı. ve 27 inci mad.), 

d) İhaleye Katılacak Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişilikler tarafından her sayfası ayrı ayrı 

imzalanmış şartname, 

e) İhale dokümanının alındığına dair 150,00 TL’lik makbuz. 

7 - Başvuru yapılmayan sahalar ihale gününü takip eden ilk iş gününde Jeotermal 

aramalara açık hale gelecektir. 

8 - Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular ile ilgili olarak, 2886 Sayılı Kanununun 

46ncı maddesi hükümleri uygulanacaktır. 

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelli tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 8725/1-1 
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MOTOR MUHTELİF YATAKLARI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/124577 

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 : 10 kalem motor muhtelif yatakları, teknik şartname ve 

resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 21/10/2014 - Saat: 14.00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden 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 

21/10/2014 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. 8722/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör alınacaktır. İlgili adayın,  

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları 

taşımaları, gerekmektedir. 

İlgili adayın; 

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları, 

2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini, 

3. Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere, gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik 

belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, 

yönetimlerinde devam eden yada tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya 

yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 

(altı) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları 

gerekmektedir. 

 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Adet 

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Prof. Dr. 1 

 8803/1-1 

—— • —— 
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DUYURU 

02/09/2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemize ait akademik kadro 

ilanında Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim dalı “Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi 

uzmanı, Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası sahibi olmak” niteliği olan 

1 adet Profesör kadrosunun ilanı iptal edilmiştir. 8819/1-1 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 2 Ekim 2014 – Sayı : 29137 

 

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan 

Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (54) adet Göç 

Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek 

üzere giriş sınavı ile Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere 

iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı sınav, Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü tarafından Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma 

Merkezine yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

2 - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

3 - ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden asgari puanı 

almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; 

öğrenim dalları itibariyle alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek 

(son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar), 

4 - 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1979 ve daha 

sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak. 

II - SINAV BAŞVURUSU 

1 - Giriş Sınavı başvuruları Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve 

Araştırma Merkezi tarafından internet ortamında alınacaktır. Giriş Sınavı başvuruları 08 Ekim 

2014 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayıp 15 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 17:00’de sona 

erecektir. (15 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar sınav ücreti yatıranlar 16 Ekim 

2014 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar sınav müracaatı yapabilecektir.) 

2 - Sınava başvuracak adaylar başvuru tarihlerinde sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi 

amacıyla katkı bedeli olarak 60.00 TL (Altmış Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Üniversitesi 

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin T.C. Ziraat Bankası 

Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki TR360001002532070641045009 IBAN nolu 

hesabına herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden elden yatıracaklardır. Şube dışında ATM 

veya internet yoluyla yatırılan sınav ücretleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar sınava 

başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır. Sınav ücretini yatıran adaylar 

başvurularını, Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(http://ankudem.ankara.edu.tr) internet adresindeki başvuru linkinden T.C. Kimlik Numarası ile 

yapacaklardır. Başvuruyu tamamlayan adaylar başvuru belgesinin çıktısını almak zorundadır. 

Başvurulara ilişkin yapılacak itirazlarda itiraz dilekçesi ile birlikte başvuru belgesinin bilgisayar 

çıktısının ibraz edilmesi zorunludur. Aksi halde itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3 - Adaylar başvuruda mezuniyet alanlarına uygun olarak hangi grupta sınava 

katılacaklarını belirteceklerdir. 

4 - Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu 

bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıklar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir 

adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye 

bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. 

5 - Sınav ücreti yatırdığı halde öğrenim dalları itibarıyla alınacak Göç Uzman Yardımcısı 

sayısının 20 katı aday arasına giremediği için sınava çağrılamayan başvuru sahiplerinin sınav 

ücretleri Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 

tarafından geri ödenecektir. 
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6 - Ancak, başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz 

sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda 

başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri 

verilmeyecektir. 

III - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER 

Giriş sınavına katıldıktan sonra sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki 

belgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler. 

a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında 

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), 

b) Dört adet vesikalık fotoğraf, 

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı, 

ç) T.C. kimlik numarası beyanı, 

d) Özgeçmiş. 

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir. 

IV - ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR 

Genel Müdürlüğümüz Göç Uzman Yardımcısı alınacak bölümler, kadro adedi, yazılı 

sınava çağırılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

TABLO-1 

Gruplar Mezun Olunan Alan/Bölüm 
Kadro 

Adedi 

Yazılı Sınava 

Çağrılacak Aday 

Sayısı 

KPSS Puan 

Türü 

Taban 

Puan 

1.Grup 

Siyasal Bilgiler, İktisat, 

İşletme, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültelerinden mezun 

olmak, 

38 760 

KPSSP30 

KPSSP64 

KPSSP101 

80 

2.Grup Hukuk Fakültesi Mezunları 11 220 KPSSP21 75 

3. Grup 
Endüstri Mühendisliği 

Mezunları 
5 100 KPSSP3 70 

 Toplam 54 1.080   

 

V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 

1 - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. 

2 - Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 80’i lisans eğitimine ait mesleki 

bilgilerden, % 20’si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden oluşmaktadır. 

3 - Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün göç uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı 

bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır: 

A. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sınav soruları bütün gruplar için ortak 

olacaktır. 

Ortak sınav sorularının konuları: 

a) Yabancılar hukuku, 

b) 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. 

B. Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları alanlar itibariyle; 

a)  1. Grup Adayların sınav soruları için alan bilgisi konuları: 

Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar, 

kamu maliyesi, maliye politikası, anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları, ceza hukuku 

(genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç, kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), 

uluslararası hukuk, insan hakları, yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, 

uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar. 
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b) 2. Grup Adayların sınav soruları için alan bilgisi konuları: 

Anayasa hukuku, idare hukuku, idari yargılama usulü hukuku, medeni hukuk (başlangıç, 

kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), ticaret hukuku (ticari şirketler ve kıymetli 

evrak), ceza hukuku, ceza muhakemeleri usulü hukuku (genel esaslar), iş hukuku, uluslararası 

hukuk. 

c)  3. Grup Adayların sınav soruları için alan bilgisi konuları: 

Yöneylem araştırması, benzetim (simülasyon), proje yönetimi, olasılık-istatistik, kalite 

yönetimi, üretim planlaması ve kontrolü, mühendislik ekonomisi, tesis yerleşimi, ergonomi-

işbilim. 

VI - SINAV TARİHİ VE YERİ 

1 - Giriş Sınavı yazılı bölümü tüm alanlarda, 09 Kasım 2014 (Pazar günü) tarihinde 

Ankara’da yapılacaktır. Sınav, sabah 10:00’da başlayacaktır. Sınavın süresi Ankara Üniversitesi 

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından adaylara duyurulacaktır. 

2 - Sınava başvuran adaylar için Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama 

ve Araştırma Merkezi tarafından, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve 

saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 27 Ekim 2014 

tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin (http://ankudem.ankara.edu.tr) internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ile 

edinecektir. 

3 - Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 

bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü 

belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. 

4 - Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü 

sınav tarihi, yeri ve saati Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden ilan 

edilecek olup, adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

VII - YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ 

Yazılı sınav sonuçları Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin (http://ankudem.ankara.edu.tr) internet adresinden T.C. Kimlik Numarası 

ile öğrenilecektir.  Yazılı sınavda 70 ve daha yukarı puan alanlardan sözlü sınava girmeye hak 

kazananların listesi gruplar itibariyle Genel Müdürlüğümüz  (www.goc.gov.tr) internet adresinde 

ve Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:2/3 Yenimahalle /ANKARA adresinde yer alan 

hizmet binasında ilan edilecektir. 

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 

7 (yedi) gün içerisinde, Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki 

TR360001002532070641045009 IBAN nolu hesabına 60.00 TL (Altmış Türk Lirası) itiraz 

ücretini herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden elden yatırarak aldıkları banka dekontu ile 

birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapacaklardır. Şube dışında ATM veya internet yoluyla 

yatırılan ücretler dikkate alınmayacaktır. Söz konusu itirazlar aynı gün Ankara Üniversitesi 

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezine iletilecektir. Ankara Üniversitesi 

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından incelenen itiraz dilekçeleri 

en geç 3 (üç) içerisinde cevaplandırılarak Genel Müdürlüğe bildirilecektir. İtirazlar 7 (yedi) gün 

içerisinde sonuçlandırılarak ilgiliye tebliğ edilir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza 

ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. 

VIII - YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV 

Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel 

Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden 

yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan 

başlanarak gruplar itibariyle belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava 

çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. 
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Sözlü sınavda adaylar; 

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan), 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), 

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan), 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), 

yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir. 

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş 

puan almaları gerekmektedir. 

IX - GİRİŞ SINAVI SONUCU 

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az 

yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla 

başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak 

belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik 

ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit 

olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır. 

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre 

sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, atama yapılacak kadro sayısının en 

fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. 

Giriş sınavı sonuçları Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (www.goc.gov.tr) ve 

hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu 

yazılı olarak bildirilecektir. 

Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde 

sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav 

sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 7 (yedi) gün içinde incelenerek itiraz 

sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir. 

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa 

dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı 

beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğümüz 

(www.goc.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır. 

X - ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER 

Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir: 

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı. 

b) Dört adet vesikalık fotoğraf. 

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı. 

ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı 

beyanı. 

d) Mal bildirimi. 

e) Kamu etik sözleşmesi. 

İlan olunur. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Adres : Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 2/3 

06370 Yenimahalle /ANKARA 

Tel : 0312 397 56 42 - 0312 397 28 36 

Fax : 0312 397 52 76 8782/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve 

koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 02-16 Ekim 2014 tarihleri arasında aşağıdaki 

açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. 

Yrd. Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ve Enstitü 

Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri 

Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre 

atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma 

faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını 

kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK 

tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html 

adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme 

konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına 

başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya 

atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir. 

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin Yrd. Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. 

maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html Web 

adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve 

doçent kadrolarına başvuracaklar 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma ve 

öğrenim durumunu gösterir belge ile Profesörler 6, Doçentler ve Yrd. Doçentler 4 nüsha olarak 

hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ekinde teslim 

edeceklerdir. İlaveten başvuru dosyası oluşturmak üzere nüfus cüzdanı sureti, Doktora ve 

Doçentlik belgeleri, özgeçmiş ve akademik etkinlik puanlama formları, kontrol çizelgesi, 

kriterlerden geçtiğine dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi ile 2 adet 

vesikalık fotoğraf teslim edeceklerdir. 

 

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR 

ANASANAT/ANABİLİM DALLARI 
KADRO ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI 

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI   

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Yrd. Doçent(2) 1 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 

ENS. 
  

 Profesör(3) 1 

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ   

 Yrd. Doçent(4) 1 

ECZACILIK FAKÜLTESİ   

Farmasötik Toksikoloji Doçent(5) 1 

Klinik Eczacılık Yrd. Doçent(6) 1 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ   

Alman Dili ve Edebiyatı Profesör(1) 1 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Profesör(1) (7) 1 

İngilizce Mütercim Tercümanlık Profesör(1) 1 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesör(1) (8) 1 

Psikoloji Profesör(9)  1 
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FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR 

ANASANAT/ANABİLİM DALLARI 
KADRO ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI 

Sanat Tarihi Profesör(10) 1 

Tarih Profesör(11) 1 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Doçent(12) 1 

Psikoloji  Doçent(9) 1 

Psikoloji  Doçent(13) 1 

Tarih Doçent(14) 2 

Alman Dili ve Edebiyatı Yrd. Doçent(1) 1 

İngiliz Dilbilimi Yrd. Doçent(1) (15) 1 

Psikoloji Yrd. Doçent(16) 1 

Psikoloji Yrd. Doçent(17) 1 

Tarih Yrd. Doçent(18) 1 

EĞİTİM FAKÜLTESİ   

Özel Eğitim Profesör 1 

Biyoloji Eğitimi Doçent(19) 2 

Eğitim Programları ve Öğretim Doçent(20) 1 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve 

Ekonomisi 
Doçent(21) 2 

İngiliz Dili Eğitimi  Doçent(1) 1 

Okul Öncesi Eğitimi Doçent(22) 1 

Sınıf Öğretmenliği  Doçent(23) 1 

Türkçe Eğitimi Doçent(24) 1 

Türkçe Eğitimi Doçent(25) 1 

Fizik Eğitimi Yrd. Doçent(26) 1 

Ortaöğretim Matematik Eğitimi Yrd. Doçent(27) 2 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doçent(28) 1 

Sınıf Öğretmenliği  Yrd. Doçent(29) 1 

Sınıf Öğretmenliği  Yrd. Doçent(30) 1 

FEN FAKÜLTESİ   

Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri Profesör 1 

Risk Analizi Profesör 1 

Uygulamalı Biyoloji Profesör(31) 1 

Uygulamalı Biyoloji Profesör(32) 1 

Zooloji Profesör(33) 1 

Moleküler Biyoloji Doçent(34) 1 

Aktüerya Yrd. Doçent(35) 1 

Geometri Yrd. Doçent 1 

Yöneylem Araştırması Yrd. Doçent 1 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ   

İç Mimarlık Profesör(36) 1 

Seramik Profesör(37) 1 

Seramik Doçent(38) 1 

İç Mimarlık Yrd. Doçent(39) 1 
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FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR 

ANASANAT/ANABİLİM DALLARI 
KADRO ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI 

HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ   

 Yrd. Doçent(1) (40) 1 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ   

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yrd. Doçent(1) 1 

HUKUK FAKÜLTESİ   

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  Doçent 1 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.   

İktisat Teorisi  Doçent(İngilizce)(1) 1 

Sosyal Hizmetler Doçent(41) 1 

Örgütsel Davranış Doçent(1) (42) 1 

Kamu Politikaları Yrd. Doçent(1) (43) 1 

Maliye Teorisi Yrd. Doçent 2 

Sağlık İdaresi Yrd. Doçent(44) 2 

Siyasi Tarih Yrd. Doçent(1) (45) 1 

Yerel Yönetimler ve Siyaset Yrd. Doçent(1) (46) 1 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ   

Kültürlerarası İletişim Profesör(47) 1 

Medya Çalışmaları Doçent(47) 1 

KANSER ENSTİTÜSÜ   

Prevantif Onkoloji Doçent(1) (48) 1 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ   

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Doçent(1) 1 

Gıda Bilimleri Doçent(1) (49) 1 

Makine Teorisi ve Dinamiği Doçent(1) (50) 1 

Bilgisayar Bilimleri Yrd. Doçent(1) (51) 1 

Bilgisayar Donanımı  Yrd. Doçent(1) (52) 1 

Bilgisayar Donanımı  Yrd. Doçent(1) (53) 1 

Cevher Hazırlama Yrd. Doçent(1) 1 

Çevre Bilimleri Yrd. Doçent(1) 1 

Çevre Teknolojisi Yrd. Doçent(1) 1 

Endüstri Mühendisliği Yrd. Doçent(1) (54)  1 

Fotogrametri Yrd. Doçent(1) (55) 1 

Fotogrametri Yrd. Doçent(1) (56) 1 

Geoteknik Yrd. Doçent(1) (57) 1 

Gıda Bilimleri Yrd. Doçent(1) (58) 1 

Katıhal Fiziği Yrd. Doçent(1) 2 

Maden İşletmesi Yrd. Doçent(1) 1 

Otomotiv Yrd. Doçent(1) (59) 1 

Ulaştırma Yrd. Doçent(1) (60) 1 

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Yrd. Doçent(1) (61) 1 

Yapı Yrd. Doçent(1) (62)  1 
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FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR 

ANASANAT/ANABİLİM DALLARI 
KADRO ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI 

NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ 

ENSTİTÜSÜ 

  

Klinik Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Doçent(1) 1 

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ   

 Doçent 1 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ   

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Profesör(63)  1 

Odyoloji Profesör(64) 1 

Çocuk Gelişimi Yrd.Doçent(65) 2 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Yrd.Doçent(66) 1 

Toplum Beslenmesi  1 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ   

Fiziksel Aktivite ve Sağlık  Doçent(68) 1 

Spor ve Antrenörlük Doçent(69) 1 

Spor Biyomekaniği ve Motor Kontrol Yrd.Doçent(70) 1 

TIP FAKÜLTESİ   

Beyin ve Sinir Cerrahisi  Profesör (İngilizce)(1)(71) 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör(Türkçe)(1) (72) 1 

Histoloji ve Embriyoloji Profesör (Türkçe)(1) (73) 1 

Histoloji ve Embriyoloji Profesör (Türkçe)(1) (74) 1 

İç Hastalıkları  Profesör (Türkçe)(1) (75) 1 

Tıbbi Biyoloji Profesör (Türkçe)(1) (76) 1 

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Profesör (Türkçe)(1) (77) 1 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent (Türkçe)(1) 2 

Fizyoloji Doçent (Türkçe)(1) (78) 1 

Halk Sağlığı Doçent (Türkçe)(1) (79) 1 

Ortopedi ve Travmatoloji Doçent (Türkçe)(1) (80) 1 

Radyoloji Doçent (İngilizce)(1) (81) 1 

Tıbbi Biyokimya  Doçent (Türkçe)(1) (82) 1 

Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent (Türkçe)(1) (83) 1 

Biyofizik Yrd. Doçent(İngilizce)(1) (84) 1 

Çocuk Cerrahisi Yrd. Doçent(Türkçe)(1) (85) 1 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yrd. Doçent(Türkçe)(1) (86)  1 

İç Hastalıkları Yrd. Doçent(Türkçe)(1) (87) 1 

Kardiyoloji Yrd. Doçent(Türkçe)(1) (88) 1 

Ortopedi ve Travmatoloji Yrd. Doçent(Türkçe)(1) (89) 1 

Ortopedi ve Travmatoloji Yrd. Doçent(Türkçe)(1) (90) 1 

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yrd. Doçent(Türkçe)(1) (91) 1 

Radyoloji Yrd. Doçent(Türkçe)(1) (92) 1 

Radyoloji Yrd. Doçent(Türkçe)(1) (93) 1 

Tıbbi Biyoloji Yrd. Doçent(Türkçe)(1) (76) 1 

Adli Tıp Yrd. Doçent(Türkçe)(1) 1 
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Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: 

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ 

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI 

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri 

belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil 

talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan 

Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir. Tescil edilecek 

coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri 

üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon 

tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır. 

COĞRAFİ İŞARET 

Başvuru Tarihi : 26.08.2013 

Başvuru No : C2013/077 

Başvuru Sahibi : Tokat Ticaret ve Sanayi Odası 

Başvuru Sahibinin Adresi : G.O.P. Bulvarı No: 4/2 Merkez TOKAT 

Coğrafi İşaretin Adı : Tokat Kebabı 

Ürünün Adı : Kebap 

Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç İşareti 

Coğrafi Sınırı : Türkiye 

Coğrafi İşaretinin Kaynaklandığı Alan : Tokat 

Kullanım Biçimi : Markalama 

Tokat iline has bir kebap çeşidi olan Tokat Kebabı markalama işleminin yanı sıra servisi 

esnasında bordo zemin üzerine beyaz karakterlerle “TOKAT KEBABI” yazılı Tokat Kebabı 

logosu ve Tokat kebabının özellikleri yazılı olan servis kağıdı kullanılmalıdır. Ürünün 

ambalajlanması durumunda ambalajında Tokat Kebabı logosu, firma adı, üretim yeri ve üretim 

metodu ile ilgili asgari bilgilerin yanı sıra kullanılan malzemeler ile ilgili bilgilerin yer alması 

gerekmektedir. 

 

 

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: 

Tokat yöresinde yapılan “Tokat Kebabı”, adını yıllardır Tokat ilinde kendine has üretim 

yöntemiyle yapılmasından dolayı almaktadır. Tokat ve çevresinde ticari bir ürün haline gelmeden 

önce bağ evlerinde özel günlerde yapılan Tokat Kebabı, malzemelerini oluşturan gıda ürünlerinin 

kendine has üretim yöntemine göre bir araya getirilip, şekillendirilmesi ve kendine özgü Tokat 

kebabı ocağında pişirilmesiyle elde edilen kebap olarak tanımlanabilir.  

Tokat kebabını Tokat’a özgü yapan üretim metodu ve üretime katılan gıda maddelerinin 

özellikleri olup, kebap bileşimine giren gıda maddelerinin ve son ürünün ayırt edici özellikleri 

aşağıdaki gibi sıralanabilir; 
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1. Tokat kebabında kullanılan etin ve kuyruk yağının doğal ortamda veya yaylalarda 

yetiştirilen Karayaka koyunlarının 6-9 aylık erkek kuzularından elde ediliyor olması, 

2. Tokat kebabında kullanılan sebzelerden biberin Tokat biberi olması, 

3. Tokat Kebabının kendine has pişirme tekniği ile diğer kebaplardan ayrılması, 

4. Tokat Kebabının kendine has kebap ocağında pişirilmesi  

5. Tokat Kebabının sunumunun (servisinin) kendine özgü olması, 

Üretim Metodu: 

A. Tokat Kebabında Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri 

Tokat Kebabında kullanılan malzemeler aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

1. Et 

Tokat kebabında kullanılan etin doğal ortamda veya yaylalarda yetiştirilen Karayaka 

koyunlarının 6-9 aylık erkek kuzularından elde edilmesi oldukça önemlidir. Karayaka ırkı 

Karadeniz sahil şeridinde ve Tokat ili çevresinde yetiştirilen ince kuyruklu, kaba ve karışık 

yapağılı, süt ve döl verimi düşük yerli bir koyun ırkıdır. Yağsız, ince-uzun kuyruklu koyun 

ırklarından olan Karayakaların vücutları beyaz olup baş, kulak ve bacaklarda siyah lekeler vardır. 

Bu ırk, öncelikle et daha sonra süt ve yapağısı için yetiştirilir. Karayaka Kebap yapımında 

kuzunun özellikle arka but kısımlarının ve kaburgalarının kullanılması etin daha yumuşak olması 

açısından tercih edilir.  

2. Kuyruk Yağı 

Tokat kebabında koyun veya kuzuların kuyruklarından elde edilen kuyruk yağları 

kullanılmalıdır. 

3. Domates 

Tarla domatesi, sırık domatese kıyasla daha fazla kuru madde içermesi, yeşil omuz 

problemi olmaması ve daha aromatik olmasından dolayı tercih edilmelidir.  

4. Biber 

Tokat Biberi kebap bileşimine giren, kendine has özellikler taşıyan, oldukça önemli gıda 

maddelerinden bir tanesidir. Tokat biberi 50-70 yıldır Tokat ilinde geniş ölçekte yetiştirilmekte, 

yörede ve çevre illerde özellikle yaz mevsiminde oldukça fazla tüketilmektedir. Tokat biberini 

ince meyve etine ve kendine özgü aromaya sahip olmasından dolayı diğer biberlerden oldukça 

farklıdır. Tokat biberinin meyveleri orta uzunlukta, 3 veya 4 loplu olup meyvenin uç kısmı meyve 

sapı kısmına göre daha dardır.  

5. Patlıcan 

Tokat Kebabı yapımında kullanılacak patlıcan 7-8 cm çapında ve 20-25 cm uzunluğunda 

çekirdeksiz ve acılaşmamış (çekirdeksiz bulunamazsa çekirdek büyüklüğü küçük ve çekirdek 

sayısı az olanlar tercih edilmeli) olmalıdır. Ayrıca meyve eti sertleşmemiş patlıcanlar tercih 

edilmelidir. 

6. Sarımsak 

İri taneli sarımsaklar tercih edilmelidir. 

7. Patates 

Kebap yapımında nişasta miktarı az, proteince zengin sarı-krem et rengine sahip patatesler 

kullanılmalıdır.  

8. İnce Pide 

Kebap servisi sırasında kullanılacak ince pide çabuk bayatlamamalı, iyi pişmiş ve büyük 

boyutlu (~20x50cm) olmalıdır. 
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B. Tokat Kebabı Ocağının Özellikleri 

Tokat Kebabı ocağı 6 kısımdan oluşmaktadır. 

1. Ateşlik 

2. Baca 

3. Şiş asma metal mili (Bel Demiri) 

4. Tava 

5. Yağdanlık 

6. Kebap çıkarma şişi 

Tokat Kebabı ocağının içi yani ateşlik kısmı ateş tuğlası kullanılarak yapılmaktadır. Ateş 

tuğlası, sıcaklığın artmasıyla birlikte kızarmasından ve sıcaklığı muhafaza etmesi gibi 

özelliklerinden dolayı tercih edilmektedir. Tuğlaların birbirine tutturulmasında kil kullanılır. 

Kullanılan kil fırın içerisinde oluşan ısının kaybını engelleyici etkide bulunmaktadır. 

Tokat kebap ocağı bilinen diğer kebapların pişirildiği ocaklardan oldukça farklıdır. Kebap 

ocağına önden bakıldığında 3 farklı bölümden oluştuğu görülür. Bunlardan ilki tava-yağdanlık 

bölümü, ikincisi kebap şişlerinin ocağa sürümünün yapıldığı giriş bölümü ve en üstteki üçüncü 

bölme ise baca kısmıdır. Ocağın içi incelendiğinde ocağın tam merkez orta noktasında, kebap 

şişlerinin asıldığı, ocak boyunca uzanan yatay bir metal mil vardır. Bu yatay metal milin her iki 

tarafında yan duvarlara (ateş tuğlası) bitişik halde fırın boyunca uzanan ateşin yakıldığı bölmeler 

bulunmaktadır. Bu bölümler şiş asma metal milinden daha alt seviyede bulunmaktadır. Ocağın en 

alt kısmında ise, yine ocak boyunca uzanan ve öne doğru eğimli, dikdörtgen, uzun bir tava vardır. 

Tavanın ön kısmının hemen altında da şişlerde eriyen et yağı ve kuyruk yağının toplandığı ve 

tavadan süzülerek aktığı yağdanlık yer almaktadır. 

Tokat kebabı asırladır Tokat bağ evlerinde veya eski Tokat evlerinin iş evlerinde sadece 

bu kebap için tasarlanmış kebap fırınlarında pişirilip tüketilen geleneksel bir üründür. Bağ 

evlerinde iş evleri içerisinde yer alan kebap ocağı çok eski bilimsel makalelere de konu olmuştur.  

C. Üretim Metodu 

Tokat kebabının pişirilmesi temel olarak 3 aşamadan oluşmaktadır. 

1. Şişe Dizme 

2. Pişirme 

3. Servis 

1 kg Tokat kebabında kullanılacak malzemelerin miktarları Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Tokat Kebabı hazırlanmasında kullanılan gıda maddeleri ve miktarları (1 kg kebap için) 

 

 Gıda Maddesi Miktar 

 Et 1 kg 

 Kuyruk yağı 100-150 g 

 Patlıcan  2-2,5 kg 

 Domates 1,5 kg 

 Biber 0,5 kg 

 Patates 1 kg 

 Sarımsak 200-300 g 
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Şişe Dizme 

Şişe dizme işlemi sırasında şişin en üst kısmına ceviz büyüklüğünde kuyruk yağı takılır. 

Kuyruk yağının altına patates dilimi hemen ardından patlıcan dizilir. Ancak patlıcanın çeşitli ön 

işlemlerden geçmesi gerekir. Sap kısmı ve uç kısmı ayrılan, ortadan uzunlamasına ikiye 

dilimlenmiş patlıcanlar 2 veya 3 parçaya bölünür. Patlıcanların iç yüzeyleri öğütülmüş kaya 

tuzuna bastırılır ve iki yüzeyi birbirine sürülür. Patlıcan dilimi iç yüzeyi yukarı gelecek şekilde 

şişe 70-80 °’lik açıyla takılır. Patlıcanın altına tekrar patates, patatesin altına et dizilir. Bu işlem 

toplam üç defa tekrar edilir. Sonuç olarak 1 Tokat Kebabı şişine 1 kuyruk yağı, 3 patlıcan, 3 et ve 

4 parça patates dizilir. Eğer kuzu eti çok yağlı değilse etlerle birlikte küçük kuyruk yağları da 

takılabilir. Domatesler, biberler ve sarımsaklar ise ayrı ayrı şişlere bütün halinde takılır. 

 

                                              
 

                                  
 

Pişirme 

Tokat kebabının en önemli özelliklerinden bir tanesi hazırlanan şişlerin kebap ocağının 

ortasında bulunan metal mile dik olarak takılarak ocağın yan kısımlarında yanan ateş ve köz ile 

pişirilmesidir. Kebabın pişme süresi yaklaşık 20-25 dakikadır. Kebap şişleri önce kebap ocağının 

ön tarafında tutulur. Ocağın ön tarafında yanan pelit odunlarının ateşi ile pembeleşmesi istenen 

kebap bu kısımda yaklaşık 10-12 dakika bekletilir. Arzu edilen pembeleşme sağlandıktan sonra 

şişler kebap demiri ile ocağın arka köz kısmına sürülür. Kebap ocağının arka bölümünde bulunan 

köz ile kebabın kızarması sağlanır. Burada da geçen süre yaklaşık 10-12 dakikadır. Kebabın 

ocaktan çıkarılmasına patateslerin nar gibi kızarmış olmasına bakılarak karar verilir. 
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Servis 

Tokat kebabı genellikle tepsilere çekilir. Eğer tek kişilik kebap yapılmışsa servis 

tabaklarına da kebap çekilebilir. Çekme kelimesi kebabın şişten çıkarılmasını ifade eder. Servise 

hazırlanacak kebabın sunum yapılacak tepsinin tabanına 3 adet ince pide serilir. Öncelikle 

domateslerin dizildiği şiş tepsinin ortasına çekilir. Kabuklarından hızlıca ayrılır ve bıçak 

yardımıyla kıyılır. Tepsinin ortasına çekilen domateslerin etrafına şişteki kebap yukarıda anlatılan 

malzeme diziliş sırası (kuyruk yağı-patates-patlıcan-patates-et) bozulmadan çekilir. Bu işlemden 

sonra biberler aralıklı olarak daha önce tepsiye çekilen kebabın üzerine konulur. Ardından 

sarımsaklar kişi sayısına göre tepsinin farklı noktalarına bütün halde yerleştirilir. Son olarak, 

şişlerdeki kuyruk yağlarının erimesiyle ocağın alt yağdanlık kısmında toplanan erimiş kuyruk 

yağı kebap tepsisinin üzerine gezdirilir ve kebabın servisi yapılır. 

 

                                    

 

                         
 

Coğrafi İşaretin Türü Mahreç İşareti ise Üretim Alanında Gerçekleşmesi Zorunlu Bulunan 

Özellikler 

Tokat kebabında kullanılan sebzelerden biberin Tokat biberi olması gereklidir.  

Denetleme:  

Tokat Kebabı pişirilmesi aşaması ve coğrafi işaretlemenin denetimi, Tokat Ticaret ve 

Sanayi Odası koordinatörlüğünde, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Gıda Tarım ve Hayvancılık 

İl Müdürlüğü, Tokat Belediyesi katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacaktır. 

Komisyon kendi belirleyeceği sıklıkla toplanacaktır. Ürün ile ilgili denetimler şikayet ve şüphe 

üzerine her zaman yapılabilir. Denetleme işlemi, “Tokat Kebabında Kullanılan Malzemeler ve 

Özellikleri”, “Üretim Metodu” ve “Coğrafi İşaretin Türü Mahreç İşareti İse Üretim Alanında 

Gerçekleşmesi Zorunlu Bulunan Özellikler” başlıklarının altında belirtilen hususlar dikkate 

alınarak uygulanacaktır. 8796/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/55880 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Manisa Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Manisa- Yunusemre 

Adresi 
Uncubozköy Mah. Mimar Sinan 

Bulvarı No:459 
Tel-Faks 0236 2332670 - 0236 2331790 

Posta Kodu  E-Mail manisa@csb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Yıldızhan Turizm İnşaat Sanayi ve 

Ticaret Ltd. Şti. 
Turgut YILDIZHAN 

Adresi 
Fatih Bulvarı No:196 

Gördes/MANİSA 

Fatih Bulvarı No:196 

Gördes/MANİSA 

T.C. Kimlik No.  T.C. Kimlik No:19103504520 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
V. D. Vergi No: 9650055499 V. D. Vergi No:9650050890 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gördes Tic. ve San. Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil No. 
Tic. Sicil No:1084, 

Oda Sicil No:782 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8807/1-1 
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Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale kayıt numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Zonguldak/Merkez 

Adresi 

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

İncivez/Zonguldak 

Tel-Faks 0372 257 26 60-0372 257 55 88 

Posta Kodu 67100 E-Mail skdb@karaelmas.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 

Avcılar Tekstil Turizm Gıda ve İhtiyaç 

Maddeleri Pazarlama Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi 

 

Adresi Uzunmehmet Cad. No: 3/5 Zonguldak  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1050066370  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Zonguldak Ticaret Sicil Müdürlüğü  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
4147  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8745/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2014/6809 Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Birliğin

Fiscalis 2020 Programına Katılımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında
Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6789 Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesinde İlan Edilen Riskli Alan Sınırları

İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Hendek Belediye Başkanlığı Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6790 Giresun İli, Merkez İlçe, Kale Mahallesinde Bulunan ve 21/10/2013 Tarihli ve
2013/5511 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlan Edilen Riskli Alan Sınırları
İçerisinde Kalan Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu Başkanlığı)’na Olan Tahsisinin Kaldırılarak, Tapu Kütüğünde Yer
Alan Şerh, Beyan ve Belirtmelere Uyulmak Kaydıyla, 6306 Sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Amaçlarında Değerlendirilmek
Üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

2014/6798 Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi Belgesinin Kabul Edilmesi Hakkında
Karar

2014/6800 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

2014/6814 Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER
2014/6799 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik
— Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


