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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 üncü maddesi gereğince yeni Meclisin

toplanacağı 17 Kasım 2015 günü görevi sona erecek olan geçici Bakanlar Kurulunun, yeni

hükümet kuruluncaya kadar göreve devam etmesini rica ederim.
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YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf

Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Servis sorumlusu: Servisin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden Bakanlığa

ve il müdürlüğüne karşı da sorumlu olacak şekilde imza yetkisine sahip; fakültelerin ya da

meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden mezun olan veya ustalık belgesine, teknik lise

diplomasına ya da endüstri meslek lisesi diplomasına sahip olup 5 yıl yetki belgeli olarak ta-

kograf servislerinde çalıştığını resmî belgelerle kanıtlayan yetki belgeli idareciyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) 6 ncı maddede belirtilen yetki belgesi ve takograf servis hizmetleri onay belgesinin

geçerlilik süresi, belgelerin düzenlenmiş olduğu tarihten itibaren üç yıldır. Belgelerin geçerlilik

süresi, ilgililerin başvurusu ve il müdürlüğünce yerinde yapılacak incelemede, yürürlükteki

mevzuata uygunluğun devam ettiğinin tespiti halinde vizesi yapılmak sureti ile üç yıl uzar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji

Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü

cümlesinde yer alan “mekânsal strateji planı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/2/2012 28204

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/5/2014 29015
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile beşinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer

alan “ve geriye kalan alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Kurucu heyet, Bölge kuruluşu ile ilgili başvurusunu; Bölge yönetici şirketi ise Böl-

geye ek alan katılması, Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge alanı iptali ile ilgili başvurusunu,

hazırlayacağı başvuru dosyası ile birlikte yazılı ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe

yapar.”

“(5) Bölge başvuru dosyası, herhangi bir eksikliğinin olup olmadığı bakımından Genel

Müdürlük tarafından on beş gün içinde incelenir. Başvuru dosyasında eksiklik tespit edilmesi

halinde eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Başvuru dosyasının eksikliği yok ise başvuru,

Değerlendirme Kurulu tarafından 30 gün içerisinde değerlendirilir. Bölge kuruluş başvuru dos-

yası Genel Müdürlük tarafından toplantı tarihinden en geç on gün önce Değerlendirme Kurulu

üyelerinin görüşüne sunulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Değerlendirme Kurulu, Bölgeye ilişkin başvuru dosyasını Kanun ve

bu Yönetmelik hükümleri ile temsil ettikleri kurum ve kuruluşu ilgilendiren hususlar açısından

değerlendiren;

a) Bakanlık,

b) Maliye Bakanlığı,

c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

ç) Kalkınma Bakanlığı,

d) YÖK,

e) TÜBİTAK,

f) TOBB,

g) Bakanlık tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren bir özel ku-

ruluş,

olmak üzere sekiz kurum ve/veya kuruluştan gelen temsilcilerden oluşur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlarca, Değerlendirme Kurulu için önce-

likle daire başkanı veya daha üst düzey ya da temsilde yeterli eğitim, bilgi, deneyim ve yetkin-

liğe sahip bir asıl ve bir yedek üye görevlendirilir. Asıl üyenin toplantıya katılamaması duru-

munda yedek üye toplantıya iştirak eder. Asıl ve yedek her iki üyenin toplantıya katılamaması

halinde üyelik durumlarının yeniden gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve

kuruluş, Genel Müdürlük tarafından bilgilendirilir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine “başka

bir kamu ve uluslararası Ar-Ge destek programları kapsamında desteklenen” ibaresinden sonra

gelmek üzere “ya da Ar-Ge projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca

oluşturulan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI REHBERLİK VE

TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/12/2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda,

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 30 uncu mad-

desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş Sınavına katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli,

KPSS puan türü/türleri ve asgari puanları, hangi alandan kaç müfettiş yardımcısının alınacağı,

sınıf, unvan ve dereceleri, sınava girebileceklerin sayısı, sınavın yeri, zamanı ve içeriği, sınavın

yapılış şekli ve değerlendirme yöntemi, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer

hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce, Resmî Gazete ile Bakanlık ve Devlet Personel

Başkanlığının kurumsal internet adreslerinde duyurulur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/12/2014 29211

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/3/2014 28939

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/1/2015 29241
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Millî Savunma Bakanlığından:

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay

ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere Türk Silâhlı Kuvvet-

lerine alınan sözleşmeli subay ve astsubaylardan askerî eğitimlerini başarı ile bitirenlerin ata-

maları Özel Kuvvetler Komutanlığına yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Ancak 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman Erbaş Yönet-

meliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan ilave kontenjan kapsa-

mında uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçenler Özel Kuvvetler Komutanlığına atanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Özel Kuvvetler Komutanlığının personel atama işlemleri, Özel Kuvvetler Komutan-

lığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ara-

sında koordine edilir. Özel Kuvvetler Komutanlığına seçilen veya teklif edilen personel ile

Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca kendisine tahsis edilen Özel Kuv-

vetler Komutanlığı tim kadrolarına sağlayacağı personel desteğinin tamamlanamaması duru-

munda, komando veya paraşüt kursu görmüş personel tercih edilmek suretiyle genel atama

esaslarına göre Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına personel ataması yapılır.”

“Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığınca kendisine tahsis edilen

Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına sağlayacağı personel desteği, en az Kuvvet Ko-

mutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı subay, astsubay kadro mevcut oranı kadar olur.”

“Özel Kuvvetler Komutanlığına atanan personelden, Özel Kuvvetler Komutanlığı tim

kadrolarına atandırıldıktan sonra ilgili kurslarda başarısız olanlar, görev yapma vasıflarını kay-

bedenler ve uyumsuzluk nedeniyle Özel Kuvvetler Komutanlığından alınması istenen personel

Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına ve idarece uygun görülecek safahatına uygun garnizona

atandırılırlar.”

“Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere Türk Silâhlı Kuvvet-

lerine alınan sözleşmeli subay ve astsubaylar, bu Yönetmelikteki garnizon hizmet sürelerine

ve sıralı hizmet garnizonuna atanmaya ilişkin hususlardan muaf tutularak Özel Kuvvetler Ko-

mutanlığı kadroları dışında atamaya tabi tutulmazlar. Ancak sağlık yeteneklerini kaybedenler-

den Özel Kuvvetler Komutanlığından alınması istenen personel Özel Kuvvetler Komutanlığı

dışına idarece uygun görülecek safahatına uygun garnizona atandırılırlar.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ ASTSUBAY SINIFLANDIRMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/5/1968 tarihli ve 12906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı

Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d)

bendinin (3) numaralı alt bendinin (b) alt bendindeki “levazım,” ibaresi yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ SUBAY SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/5/1968 tarihli ve 12906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı

Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ben-

dinin (3) numaralı alt bendinin (b) alt bendindeki “levazım,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA

TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER

DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/2/2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama

ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“b) Bağlı Kuruluş: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/2/2015 29264
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Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık

Uzmanlığı Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, KPSS taban

puanı ve türü, hangi alandan kaç uzman yardımcısının alınacağı, sınıfı, kadro derecesi, sınava

girebileceklerin sayısı, sınavın yeri, zamanı, içeriği, değerlendirme yöntemi ve başvuruda is-

tenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce, Resmî

Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlık internet adreslerinde duyurulur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-

revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/6/2012 28322

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/5/2013 28660
2- 26/10/2013 28803
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:
a) Paydaşları olan girişimciler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve

öğrencilere yenilikçi ve girişimci bakış açıları kazandırmak,
b) Girişimcilik süreçlerindeki bilgi üretimi ve paylaşımına katkıda bulunarak, girişimci

şirketlerin kurulumu, yönetimi, büyümeleri ve sürdürülebilir olmalarına destek vermek, giri-
şimcilik, kurum içi girişimcilik ve sosyal girişimcilik alanlarında yol gösterici ve teşvik edici
rol oynamak,

c) Girişimcilik kültürünün yaratılması ve yaygınlaştırılması kapsamında tüm paydaşları
içine alarak ulusal ve uluslararası girişimcilik ağları oluşturmak, bu ağların sürekliliğini sağ-
lamak ve bu bağlamda, Türkiye ve yurt dışında bulunan ve girişimcilik alanında faaliyet gös-
teren diğer eğitim ve araştırma merkezleri ile işbirlikleri gerçekleştirmek,

ç) Girişimcilik alanındaki araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek vererek gi-
rişimciliğin gelişmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Girişimcilik, kurum içi girişimcilik ve sosyal girişimcilik konularında ulusal ve ulus-

lararası konferans, seminer, eğitim, çalıştay düzenlemek ve koordine etmek,
b) Girişimcilik projelerinin hayata geçirilmesi için gereken ekosistemin oluşturulmasına

destek vermek ve girişimcilik süreçlerinde tüm paydaşlara destek vermenin yanında danışman-
lık yapmak,

c) Var olan kuruluşların dünyaya ayak uydurabilmek, paydaşlarına ve topluma değer
yaratabilmek için yapmaları gereken ve devamlılık arz eden girişimcilik çalışmalarına destek
vermek,

ç) Girişimcilik ve girişimci düşünce konularında araştırma yapmak, araştırma yapıl-
masını teşvik etmek ve yapılan araştırmalara katkıda bulunmak,

d) Üniversite bünyesinde, Türkiye’de ve yurt dışında bulunan ve girişimcilik alanında
faaliyet gösteren diğer eğitim ve araştırma merkezleri ile işbirlikleri gerçekleştirmek,

e) Üniversite girişimcilik ekosistemi içinde yer alan merkez, enstitü ve benzeri tüm faa-
liyet grupları ile iletişim ve işbirliği içinde olmak, girişimcilik alanlarında ortak fayda sağlayan
çalışmalar gerçekleştirmek,
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f) Girişimcilik alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası özel sektör ve sivil toplum kuru-

luşları ile ortak çalışmalar yapmak, bu çalışmalarda tüm paydaşların katılımını teşvik etmek

ve birlikte projeler yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekalet dört aydan

fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak

yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından önereceği en az bir,

en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür

yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunma-

dığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak,

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile en az üçü tam zamanlı olarak görev ya-

pan Üniversite öğretim üyeleri arasından olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süreyle görev-

lendirilen beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri salt çoğun-

lukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu

üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe iletilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak ve Rektöre sunmak,
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c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma grupları ve komisyonlarını be-

lirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını Rektöre sunmak üzere

değerlendirmek ve onaylamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarıyla Mer-

keze katkıda bulunabilecek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Üniversite öğretim eleman-

ları ve istekleri halinde diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu

üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak,

b) Merkez çalışmalarında bilimsel ve idari konularda bilgi ve deneyimlerini paylaşmak,

önerilerde bulunmak.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Çalışma grupları, araştırma, eğitim ve diğer faaliyetlerin daha hızlı

ve verimli yürütülmesi ve düzenlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından oluşturulabilir.

(2) Çalışma grubu üyeleri, Üniversitenin ilgili bölümlerinde tam zamanlı çalışan öğre-

tim üyeleri ve ilgili kurum ve kuruluşların gönüllü adayları arasından Yönetim Kurulunca be-

lirlenir.

(3) Çalışma gruplarının çalışmaları Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendiri-

lecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bursa Teknik Üniversitesinden:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bursa Teknik Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Teknik Üniversitesinde yürütülen ve lisans te-

meline dayalı yüksek lisans ve lisans ve yüksek lisansa dayalı doktora programlarından oluşan

lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) Akademik yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredisini,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans-

üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü

için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

e) Anabilim dalı akademik kurulu: Üniversitedeki öğretim üyeleri ve görevlilerinden

oluşan, lisansüstü düzeyde ders veren veya tez çalışmasını yöneten, ilgili anabilim dalı prog-

ramlarının planlanmasında ve uygulanmasında anabilim dalı başkanına görüş bildiren kurulu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik

etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim gö-

revlilerini,

g) Enstitü: Bursa Teknik Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ğ) Enstitü anabilim dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve

İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlandığı şekilde belirlenen başkanı,

h) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten enstitü anabilim

dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün yönetim kurulunu,
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i) Eş danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci da-

nışmanı,

j) GMAT: Graduate Management Admission Test sınavını,

k) GRE: Uluslararası bir sınav olan Graduate Record Examinations sınavını,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

m) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,

n) Rektörlük: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

o) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,

ö) Tez: Yüksek lisans tezini/doktora tezini,

p) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,

r) Üniversite Yönetim Kurulu: Bursa Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

s) Yabancı Diller Yüksekokulu: Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekoku-

lunu,

ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Açılması, Programlara Başvuru Koşulları, Kayıt ve Kabul

Lisansüstü program açma teklifleri

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teş-

kilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtildiği gibi enstitü anabilim dalları ile

aynı adları taşırlar. Ancak Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile bir enstitü

anabilim dalında, o enstitü anabilim dalından değişik adlar taşıyan lisansüstü programlar da

açılabilir.

(2) Enstitülerde, Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile lisansüstü öğre-

tim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından değişik bir ad taşıyan, disiplin-

lerarası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir enstitü anabilim dalının başkanı, ilgili

dekanların görüşleri alınarak, enstitü müdürü tarafından atanır.

(3) Lisansüstü programları yurt içi ve yurt dışı entegre programlar şeklinde düzenlene-

bilir. Bu programların Senato tarafından hazırlanan uygulama usul ve esasları, Yükseköğretim

Kurulunun onayına sunulur.

(4) Lisansüstü öğretimi Türkçe, Türkçe-İngilizce veya İngilizce dillerinde yapılır. Türkçe-

İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için alınması gereken derslerin toplam

AKTS’sinin Senatonun belirlediği oranda İngilizce verilen derslerden almak zorundadırlar.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6 – (1) Enstitü anabilim dalları kendi akademik kurullarında, Senatonun kabul

ettiği yüksek lisans, doktora eğitimi değerlendirme ölçütlerine uygun olarak belirleyecekleri

öğrenci kontenjanlarını ve varsa kontenjanlarla ilgili özel koşulları ilgili enstitü müdürlüğüne
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bildirir. İlgili enstitü kurulu kontenjanlarla ilgili gerekli düzenlemeyi yapar. Enstitü kurulunca

önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan kontenjanlar ilan edilir. İlanda programların ad-

ları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer

alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir.

Lisansüstü programlara başvuru koşulları

MADDE 7 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına ya da doktora programına

başvuru yapılabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

a) Yüksek lisans programı için lisans diplomasına  sahip olmak,

b) Doktora programı için yüksek lisans veya lisans diplomasına sahip olmak,

c) ALES sınavından başvurdukları programın puan türünde Yükseköğretim Kurulunca

ilan edilen ALES standart puanından az olmamak koşuluyla anabilim dallarının belirlemiş ol-

duğu ALES veya buna eşdeğer GMAT/GRE puanını almış olmak,

ç) Senato tarafından belirlenmiş olan yabancı dil puanını aşağıdaki koşullardan birisi

ile sağlamış olmak:

1) YDS’den ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer kabul edilen sınavlardan

yeterli puanı almış olmak,

2) Yüksek lisans için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sına-

vından yeterli puanı almış olmak.

(2) GMAT/GRE puanının ALES puanına dönüştürme işlemi Yükseköğretim Kurulu ta-

rafından belirlenen tabloya göre yapılır.

(3) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlik süresi, adayın sınava gir-

diği tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlik süresidir. Lisansüstü

programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde ge-

çerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

Enstitüde lisansüstü programlar arası doğrudan geçiş

MADDE 8 – (1) Enstitüde tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek

lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, kontenjanı açılmış

tezli yüksek lisans programına enstitü yönetim kurulu kararıyla geçiş yapabilirler. Bu durumda

tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek

lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Ancak geçiş yapılan tezli yüksek lisans prog-

ramının varsa zorunlu derslerinin başarılmış olması gerekir.

(2) Lisans derecesi ile doktora programına kayıtlı olan bir öğrenci, ilgili yüksek lisans

programında öngörülen ders yükünü tamamlamış olması şartıyla, anabilim dalı başkanlığının

uygun bulması halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programına geçebilir.

Öğrenci bu şartlara bağlı olarak doğrudan tez çalışmasına başlayabilir. Geçiş başvuruları ilgili

anabilim dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçen öğrenci yüksek lisans prog-

ramının diğer gereklerini yerine getirmesi halinde yüksek lisans mezunu olur.
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Sınav komisyonunun oluşturulması, değerlendirme ve kayıt

MADDE 9 – (1) Doktora programlarına başvuran adayların yeterlik düzeylerinin de-

ğerlendirilmesi, ilgili lisansüstü programı yürüten anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve ens-

titü yönetim kurulu tarafından kurulan komisyonca yapılır. Komisyon biri başkan olmak üzere

en az üç asıl ve bir yedek üyeden oluşur.

(2) Başvuru koşullarına uygunluğu ilgili enstitü müdürlüğünce onaylanan adayların ba-

şarı notları Senato tarafından belirlenen değerlendirme kriterleri dikkate alınarak hesaplanır.

Kontenjan gözetilerek başarı notuna göre asıl ve yedek adayların listesi belirlenir.  Ancak dok-

tora programlarına başvurularda, adaylar komisyon tarafından mülakata alınır. Mülakat notları

belirlendikten sonra Senato tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre başarı notu

hesaplanır ve yapılacak sıralama ile kontenjan dâhilinde öğrenciler yerleştirilir.

(3) Sınav belgeleri ve değerlendirme sonuçları bir tutanakla en geç iki gün içinde ilgili

enstitü müdürlüğüne teslim edilir. Değerlendirme sonuçları ilgili enstitü yönetim kurulu kararı

ile kesinleşir ve ilgili enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

(4) Kayıt yaptırmayanların neden olduğu kontenjan boşlukları, ilgili enstitünün belir-

leyeceği tarihlerde listedeki sıralama esas alınarak doldurulabilir.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen ve nitelikleri

aşağıda belirtilen öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uy-

gulanabilir. Buna göre;

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumla-

rından veya başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan

adaylar anabilim dalı başkanlığının gerekli görmesi halinde bilimsel hazırlık programına alınır,

b) Yüksek lisans ve doktora programlarında, bilimsel hazırlık programına kabul edilen

öğrencilerin alacağı dersler, eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce ilgili anabilim dalının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir,

c) Bilimsel hazırlık programı en fazla iki yarıyıl olarak düzenlenebilir. Bu programda

geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktora programı sürelerinin dışın-

dadır,

ç) Bilimsel hazırlık programında iki yarıyılı aşan süre ilgili programın azami eğitim

süresine dâhil edilir,

d) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için belirlenen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki

bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra danışmanın ve ilgili enstitü anabilim dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile zorunlu derslerinden olmamak kaydıyla

lisansüstü programa yönelik toplam en fazla iki ders alabilir,

e) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programları lisans seviyesindeki derslerden oluşur,

doktora bilimsel hazırlık programları lisans ve/veya yüksek lisans seviyesindeki derslerden

oluşur ve bu dersler ilgili lisansüstü programların ders yüküne sayılmaz,
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f) Bilimsel hazırlık programı dersleri bir yarıyılda otuz AKTS’yi geçemez,

g) Öğrencilerin lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmeleri ve li-

sansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programının lisans derslerinden en

az CC notu, yüksek lisans derslerinden en az CB notu almaları ve programı 2,50 ağırlıklı genel

not ortalaması ile tamamlamaları gerekir,

ğ) Bilimsel hazırlık süresi sonunda başarısız olan öğrenciler lisansüstü programa baş-

layamazlar ve programla ilişkileri kesilir.

Değişim ve özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Değişim öğrencileri; Üniversitenin ulusal ve uluslararası değişim

programları çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını

kullanan diğer yükseköğretim kurumları öğrencileridir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma,

ders saydırma, kabul işlemleri ve değişim programları uygulama esasları ilgili mevzuata göre

yapılır.

(2) Lisans mezunları belirli bir konuda bilgisini artırmak amacı ile bir yüksek lisans

programı dersine, yüksek lisans mezunları veya eşdeğer diplomaya sahip olanlar bir doktora

ders programı dersine özel öğrenci statüsünde devam edebilirler. Bunun için özel öğrenci olmak

isteyenlerin her yarıyıl için belirlenen kayıt süresi içinde ilgili enstitüye müracaat etmesi gerekir.

Bu statü, ilgili anabilim dalı kurulu teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile oluşturu-

lur.

(3) Özel öğrenci statüsünde olanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrenci

derse devam şartını yerine getirmesi halinde, ilgili derse devam ettiğine dair bir katılım belgesi

verilir. 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre başarılı olunan ders için ise başarı

belgesi verilir.

(4) Özel öğrenci, sadece programa kayıtlı öğrenciler için açılmış ders/derslere kayıt

yaptırabilir. Özel öğrenci olarak alınacak dersler ücretli olup, ödenecek ücret her eğitim-öğretim

yılı başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Özel öğrencilerin, en fazla iki yıl ara vermek kaydı ile ilgili lisansüstü programa

başvuru koşullarını sağlayarak kabul edilmeleri durumunda, özel öğrenci iken aldığı derslerin

başarı koşullarını yerine getirmeleri halinde, bu derslerin sayım işlemi enstitü anabilim dalı

başkanının önerisi alınarak  enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü

programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, Senato tarafından belirlenen

esaslar çerçevesinde yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edile-

bilir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul ko-

şulları, enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine

Senato tarafından belirlenir.
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Diğer üniversitelere öğretim elemanı yetiştirilmesi

MADDE 14 – (1) 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca bir başka üniversite-

den geçici kadro tahsisi ile lisansüstü eğitim yapmak amacı ile Üniversiteye müracaat edilmesi

halinde, öğrenci adaylarında da bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlar aranır.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 15 – (1) Üniversitede başvurdukları lisansüstü programlarda öğrenim yapma

hakkı elde eden adayların kayıtları ilan edilen tarihlerde Senato tarafından belirlenen esaslara

göre yapılır.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(3) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak

işlem yapılır.

(4) Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan veya eksik evrak ve benzeri nedenlerle

kayıt şartlarını yerine getirmediği için kaydı yapılmayanların daha sonra hiçbir şekilde kaydı

yapılmaz.

Kayıt yenileme ve katkı payı

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları

başlarında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuatla belirlenen varsa katkı payı

veya öğrenim ücretini ödemek ve enstitü müdürlüğünce gerekli kayıt yenileme işlemlerini ye-

rine getirmekle yükümlüdürler. Kaydını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yarar-

lanamaz.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı bulunan öğrenciler, hangi aşamada olduklarına ba-

kılmaksızın Senatonun belirleyeceği takvime göre ders kayıtlarını yaptırır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı ve lisansüstü ders programı

MADDE 17 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur.

(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihle-

rine ait hususlar, Senato tarafından belirlenir ve akademik takvim olarak ilan edilir.

(3) İlgili anabilim dalı tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim programları ve mezuni-

yet için gerekli koşullar ilgili enstitü kurulunun olumlu görüşü ve Senatonun onayı ile kesin-

leşir.

(4) Derslerin AKTS’leri, öğrencinin bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade

eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğ-

renciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulunduru-

larak hesaplanır.

(5) Bir sonraki dönem verilecek derslerin belirlenmesi akademik takvimde belirlenen

süre içerisinde ilgili anabilim dallarının görüşü alınarak ilgili enstitü öğrenci işleri bürosunca

yapılır ve ilan edilir.
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(6) Programların uygulanmasına ilişkin diğer esaslar ilgili enstitü yönetim kurulu tara-

fından belirlenir.

Derslerin seçilmesi ve ders kaydı

MADDE 18 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarındaki dersler, enstitü kurulunun

teklifi ve Senato kararı ile açılabilir. Birbirinin devamı niteliğinde olan birinci ve ikinci yarıyılda

okutulan dersler ise aynı yarıyıl içinde açılamaz. Anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü

kurulu kararı ile ön şartlı dersler konulabilir.

(2) Öğrenci ilgili anabilim dalı lisansüstü programında yer alan zorunlu derslerini alır.

Yüksek lisans öğrencisinin ve lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencisinin alacağı

derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla lisans dersle-

rinden seçilebilir. Öğrenci ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulu onayı ile diğer enstitülerde veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan

derslerden de seçebilir. Bu şekilde alınan dersler toplam ders sayısından sayılır.

(3) Yüksek lisans öğrencisi ve lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencisi bir

seminer vermek zorundadır. Seminer dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Semi-

nerin başarısız olması halinde aynı dönem içinde bir kez daha tekrarlanır.

(4) Uzmanlık alan dersi, yüksek lisans ve doktora danışmanlığı bulunan öğretim üye-

lerinin danışmanlıkları devam ettiği sürece açabilecekleri teorik bir derstir. Uzmanlık alan dersi

Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanır.

(5) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan

öğrencilerin alacakları derslerin AKTS’leri ile bunların denkliği ilgili anabilim dalı başkanlı-

ğının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(6) Lisansüstü öğrenciler dersten çekilme işlemi yapamaz.

Derslere devam ve sınavlar

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlarda; kuramsal derslerde %70, uygulamalı ders-

lerde ise %80 devam şartı zorunludur.

(2) Öğrenciler; derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavla-

rına ve diğer bütün çalışmalara katılmak zorundadır.

(3) Öğrencilerin ders, uygulama ve benzeri çalışmalara devam durumları ilgili öğretim

elemanı tarafından izlenir.

(4) Sınavlar dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir. Yazılı, ödev veya uygulamalı

olarak çeşitli türlerde yapılabilir. Sınavların türleri ve başarı değerlendirmesine esas alınacak

etkinlikler ve bunların ağırlıkları dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında öğrenci-

lere duyurulur.

(5) Her ders için en az bir yarıyıl içi notu verilir.

(6) Enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ara sınavlara ve

bütünleme sınavlarına giremeyen lisansüstü öğrencilere, enstitü yönetim kurulunca mazeret

sınav hakkı verilir. Kısa süreli sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı ve-

rilmez.
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(7) Yarıyıl sonunda tüm derslerin notları dersi veren öğretim üyesi tarafından imzalan-

mış olarak anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile on beş gün içinde ilgili enstitüye iletilir. Sınav

evrakları anabilim dalı başkanlıkları tarafından saklanır.

Notlar, işaretler ve ortalamalar

MADDE 20 – (1) Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Derslerdeki başarı durumunu gösteren harf notunun 100’lük ve 4’lük sistem karşı-

lıkları aşağıdaki gibidir:

Harf Notu 100’lük Sistem 4’ lük Sistem

AA 90-100 4,00

BA 80-89 3,50

BB 75-79 3,00

CB 70-74 2,50

CC 65-69 2,00

DC 60-64 1,50

DD 55-59 1,00

FD 50-54 0,50

FF 0-49 0,00

b) Yukarıdaki esaslar çerçevesinde yarıyıl sonunda 100 üzerinden alınan ham puanlara

göre harf notları verildikten sonra; yüksek lisans programlarında AA, BA, BB ve CB notlarını;

doktora programında ise AA, BA ve BB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir:

1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin

koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu

olarak geçilir,

2) DE (Devam eden çalışma) notu; tezini başarıyla sürdürmekte olan öğrenciye verilir,

3) K (Kalır) notu; (a) bendinde verilen tablodaki harf notlarının kullanılmadığı seminer,

uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik, tez önerisi ve tez çalışması gibi derslerde başarısız olan

öğrenciye verilir,

4) E (Eksik) notu; ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmiş olma şartına bağlı olmak

kaydıyla, hastalık veya ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir bir gerekçe ile bütün-

leme sınavı, seminer, laboratuvar, ödev ve benzeri yükümlüğünü yerine getirmeyen öğrenciye

verilir. E notu alan öğrenci, notlarının enstitüye tesliminden itibaren on beş gün içinde eksik-

liklerini tamamlamak zorundadır. Ancak mazeretin uzaması halinde enstitü yönetim kurulunun

kararı ile eksik tamamlama süresi, bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılabilir. Aksi halde E

notu, K veya FF notuna dönüşür,

5) İZ (İzinli) notu; akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders

uygulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir ve not ortalamasına katılmaz.

Öğrenci, İZ notu aldığı dersi tekrar eder,
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6) G (Geçer) notu; (a) bendinde verilen tablodaki harf notlarının kullanılmadığı seminer,

uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik, tez önerisi ve tez çalışması gibi dersleri başarıyla tamam-

layan öğrencilere verilir.

ç) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan

öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü

yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir.

Başarı ortalaması

MADDE 21 – (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda 20 nci maddedeki

tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan ağırlıklı  genel not

ortalaması AGNO ile belirlenir. AGNO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren,

kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak

yarıyıl sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.

(2) Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin AKTS’leriyle, derslerden alınan harf not-

larının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam ders AKTS’sine

bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır.

(3) AGNO öğrencinin derslerden aldığı, AA’dan FF’ye kadar notların değerlendirmeye

katılması ile belirlenir.

(4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not belgesine işlenir.

Danışman atanması

MADDE 22 – (1) Lisansüstü programlarda danışman atanması aşağıdaki esaslara göre

yapılır:

a) İlgili anabilim dalı, kesin kaydını yaptıran her öğrenci için, anabilim dalında profesör,

doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri arasından, öğrencinin görüşünü alarak bir

danışmanı on beş gün içinde enstitüye önerir. Disiplinlerarası programlarda birinci danışman

Üniversite öğretim üyeleri arasından atanabilir,  

b) Enstitü yönetim kurulu, öneriyi de dikkate alarak lisansüstü öğrenimi yapacak öğ-

renciye bir danışman tayin eder,

c) Doktora programlarında öğretim üyelerinin danışman olabilmesi için en az bir yüksek

lisans tezi yönetmiş olması gerekir,

ç) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda ilgili anabilim

dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile danışmanlığı eş veya asıl olarak devam ede-

bilir,

d) Danışman, ders ve tez aşaması için atanır. Ancak öğretim üyesinin veya öğrencinin

talebi üzerine, tez aşamasında ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve ilgili enstitü yönetim

kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir, 

e) Yüksek lisans programlarında, tezin teslim edileceği yarıyıl içerisinde danışman de-

ğişikliği yapılmaz,
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f) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ilgili

enstitü yönetim kurulu kararı ile eş danışman atanabilir. Eş danışman tez çalışması ile ilgili ol-

mak üzere Üniversite öğretim üyeleri veya başka bir üniversitenin öğretim üyeleri arasından

teklif edilebilir,

g) Danışman atanıncaya kadar lisansüstü öğrencinin danışmanlığını anabilim dalı baş-

kanı yürütür,

ğ) Enstitü yönetim kurulu, süresi içerisinde danışman teklifi yapılmaması halinde, ilgili

anabilim dalı öğretim üyelerinden bir danışman atar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı ve kapsamı

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı; en az yedi adet ders, bir seminer, tez çalışması ve tez

sınavından oluşur.

Programın süresi ve mezuniyet şartları

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır.

(2) Tezli yüksek lisans programını altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı

payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-

rabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan

diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Tezli yüksek lisans programını erken bitirme süresi üç yarıyıldan az olamaz.

(4) Mezuniyet için, alınan derslerden en az yedi dersin başarılmış olması, alınan tüm

derslerin ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,75 olması, seminer dersi ve

tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.

(5) Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencinin alması gereken

AKTS toplamı en az 90, en fazla 120 olmalıdır.

(6) Tezli yüksek lisans programı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile en erken tez ko-

nusunun belirlendiği tarihten itibaren dört ay sonra tamamlanabilir.

Ders yükü

MADDE 25 – (1) Öğrenci, danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine her yarıyıl kayıt

yaptırmak zorundadır.

(2) Seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer

dersinin düzenlenişi ve verilişi ilgili enstitü tarafından belirlenir.

(3) Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü program-

lardan ders alabilir. Öğrenci, danışmanının önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının uygun gö-

rüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
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olan, programıyla ilgili lisansüstü derslerinden alabilir. Ancak diğer yükseköğrenim kurumla-

rından alınacak derslerin o yarıyılda Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması

gerekir.

(4) Öğrenci lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu lisans derslerinden en çok iki

ders alabilir.

(5) Öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalından alacağı derslerin sayısı dörtten az ola-

maz.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, 23 üncü maddede be-

lirlenen amaca uygun bir tez hazırlamak zorundadır.

(2) En az altı dersini başarıyla tamamlamış öğrencinin tez konusu önerilebilir. Danış-

manı tarafından önerilen tez konusu anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye sunulur ve

enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Tez konusu danışmanın önerisi, anabilim dalının  teklifi ve enstitü yönetim kurulu-

nun kararı ile değiştirilebilir. Tez konusu değişikliğine gidilmesinden dolayı ek süre verilmez.

Yüksek lisans tez çalışması ve sonuçlandırılması

MADDE 27 – (1) Öğrenci; derslerini tamamlamadan tezini teslim edemez. 

(2) Tez, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına göre yazılır. Danışman tarafından tezin

ciltsiz bir kopyası anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile ilgili enstitüye gönderilir.

(3) Enstitüde tezin yazım kurallarına uygunluğu incelenir. Tez yazım kurallarına uygun

olmadığı belirlenen tezler gerekli düzeltmeler için iade edilir.

Jürinin belirlenmesi ve sınavın yapılması

MADDE 28 – (1) Yüksek lisans tez sınav jürisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve

enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir kurumdan olmak üzere en

az üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanının olması halinde, her iki danışmanın yer

aldığı jüri, beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri

üyesi olamaz. Danışmanın anabilim dalı başkanlığına vereceği jüri öneri listesinde en az iki

yedek üye olmalıdır. Asıl ve yedek üyelerden en az biri başka bir kurumdan olmak zorundadır.

İlgili enstitü yönetim kurulu önerilen bu isimleri dikkate alarak asıl ve yedek jüri üyelerini be-

lirler.

(3) Jüri üyelerinden herhangi birinin sınava katılmaması halinde sınav,  yedek üyenin

katılımı ile yapılır. Başka kurumdan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda aynı

konumda yedek üye sınav için davet edilir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde

toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Anabilim dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan
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üç gün önce enstitüye bildirir ve ilan eder. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen

soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı tüm öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve

alanın uzmanlarının izlenmesine açıktır. Karar aşamasında izleyicilerin dışarı çıkması gerek-

mektedir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birli-

ğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını

izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay süre verilir. Üç aylık

süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapamayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim

kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla iki ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu süre

sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde ye-

niden savunur. Bu savunma sınavlarında tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzel-

tilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü

yönetim kurulu onayı ile tez konusu veya danışmanı değiştirilebilir. Bu süre eğitim öğretim

süresine dâhil edilir. Gerekli şartları sağlayan öğrencilere talep etmeleri halinde tezsiz yüksek

lisans diploması verilir.

(7) Tez sınavında başarılı olan ve mezuniyet için diğer koşulları yerine getiren öğrenci,

enstitüce belirlenen sayıda ciltlenmiş tez çalışmalarını elektronik kopyaları ile birlikte ilgili

enstitüye sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde teslim eder.

Yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye yük-

sek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin devam ettiği enstitü

anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(2) Diploması henüz düzenlenmemiş öğrencilere, yazılı isteği üzerine bir defaya mahsus

olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Diplomalar Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amacı ve kapsamı

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, en az on adet ders ile bir dönem projesi dersinden

oluşur.

Programın süresi ve mezuniyet şartları

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans ders programını tamamlama süresi azami altı

yarıyıldır.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamla-

yamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme

ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek

için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer

haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının

sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü program-

lardan ders alabilir. Öğrenci, ayrıca danışmanının önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının uy-

gun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında veril-

mekte olan, programıyla ilgili lisansüstü derslerinden alabilir. Diğer yükseköğrenim kurumla-

rından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında o yarıyılda açılmamış olması

gerekir.

(5) Öğrenci lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu lisans derslerinden en çok üç

ders alabilir.

(6) Öğrencinin kayıtlı olduğu yüksek lisans programından alacağı derslerin sayısı beşten

az olamaz.

(7) Mezuniyet için, alınan derslerden en az on dersin başarılmış olması, alınan tüm

derslerin AGNO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,75 olması, dönem projesi çalışmasının başarıyla

tamamlanması gerekir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencinin alması gereken

AKTS toplamı en az 90, en fazla 120 olmalıdır.

Dönem projesi

MADDE 32 – (1) Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği

bilgilerin etkin olarak kullanılmasını kapsar. Dönem projesi danışman tarafından bir yarıyıl

sürecek şekilde ilgili programa göre ikinci yarıyıldan itibaren verilebilir.

(2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve

dönem sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak

değerlendirilir. Başarısız olunması halinde, dönem projesi izleyen her yarıyıl tekrar verilir.

(3) Dönem projesinin değerlendirme şartları ilgili enstitü tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 33 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek

lisans öğrencisine Senatoca uygun görülen tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diploması henüz düzenlenmemiş öğrencilere, yazılı isteği üzerine bir defaya mahsus

olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Diplomalar Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.
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ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Programın amacı ve kapsamı

MADDE 34 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşabilme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir

bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini

sağlaması gerekir.

(3) Doktora programı;

a) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az yedi adet ders, yeterlik

sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez sınavından,

b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az on dört adet ders, bir adet se-

miner, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez sınavından,

oluşur.

Programın süresi ve mezuniyet şartları

MADDE 35 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami onsekiz ya-

rıyıldır.

(2) Doktora programı için dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler

için üç yıldır.

(3) Süresi içinde derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez ça-

lışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara

göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenim-

lerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazır-

lama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam

eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli ders yükü, proje

ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan

öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(4) Doktora programı tez izleme komitesinin olumlu görüşü ve anabilim dalı başkanlı-

ğının teklifi ile en erken;

a) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde altıncı yarıyıl,

b) Lisans derecesi ile kabul edilenlerde sekizinci yarıyıl,

sonunda tamamlanabilir.

(5) Mezuniyet için;

a) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin aldığı derslerinden en az yedi dersi

başarmış olması, aldığı tüm derslerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması, ye-

terlik sınavını, tez önerisini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlaması,
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b) Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin aldığı derslerinden en az on dört dersi

başarmış olması, aldığı tüm derslerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması, se-

miner dersini, yeterlik sınavını, tez önerisini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlaması,

c) En az bir adet tam metin özgün bir makalenin ulusal veya uluslararası hakemli der-

gilerden birinde basılması veya kabul edilmesi,

gerekir.

(6) Doktora programından mezun olabilmek için öğrencinin alması gereken AKTS top-

lamı en az 180, en fazla 240 olmalıdır.

Ders yükü

MADDE 36 – (1) Öğrenci, danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine her yarıyıl kayıt

yaptırmak zorundadır.

(2) Seminer dersi, doktora yeterlik, tez önerisi ve tez çalışması başarılı veya başarısız

olarak değerlendirilir. Seminer dersinin düzenlenmesi ve verilmesi ile ilgili esaslar enstitü ta-

rafından belirlenir.

(3) Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü program-

lardan ders alabilir. Öğrenci, ayrıca danışmanının önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının uy-

gun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında veril-

mekte olan, programıyla ilgili lisansüstü derslerinden alabilir. Diğer yükseköğrenim kurumla-

rından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.

(4) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu

lisans derslerinden en çok iki ders alabilir.

(5) Öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalından alacağı derslerin sayısı yüksek lisans

derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için dörtten, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için ise sekizden az olamaz.

(6) AGNO’su en az 3,00 olacak şekilde derslerini tamamlayan yüksek lisans derecesi

ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci ise en

geç yedinci yarıyılda doktora yeterlik sınavına kayıt yaptırmak zorundadır.

(7) Doktora yeterlik sınavından başarılı olan öğrenci, aynı yarıyıl içinde tez önerisine

kayıt yapmamışsa takip eden yarıyılda tez önerisine kayıt yaptırmak zorundadır.

(8) Tez önerisi kabul edilen öğrenci sonraki her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak

zorundadır.

Yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel

konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Yeterlik sınavı, güz ve bahar yarıyılında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(3) Derslerini tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenci ye-

terlik sınavına girmek için başvurabilir. Öğrenci, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten

bir dilekçeyi danışmanının uygun görüşüyle enstitü müdürlüğüne iletilmek üzere anabilim dalı

başkanlığına verir.
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(4) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı tarafından üç yıllık süre için önerilen, ilgili

enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve tam zamanlı görev yapan beş öğretim üyesinden

oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki

sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri tez danışmanı, en az ikisi

başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve birisi başka bir yükseköğretim

kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşan sınav jüri önerisini ilgili anabilim dalı baş-

kanlığına sunar.

(5) Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından ikisi başka bir yükseköğretim

kurumundan olmak üzere beş asıl ve birisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere

iki yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile

ilgili belgeleri anabilim dalı başkanlığına gönderir. Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bil-

gilendirilir. Jüri asıl üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde sınav, anabilim dalı baş-

kanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır.

(6) Sınav, enstitü yönetim kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en

geç bir ay içinde yapılır. Anabilim dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan en geç üç

gün önce enstitüye bildirir ve ilan eder. 36 ncı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen süre so-

nunda yeterlik sınavına girmeyen öğrenci yeterlik sınavından başarısız olmuş kabul edilir ve

bu başarısızlık sekizinci fıkraya göre işlem görür.

(7) Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde ya-

pılır. Öğrencinin yazılı sınavdan toplam 100 puan üzerinden en az 75 puan alması zorunludur.

Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda sorulan sorular tu-

tanak altına alınır. Jüri, öğrencinin sözlü sınavda başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğun-

lukla karar verir. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü

sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt

çoğunlukla karar verir. Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci yeterlik sına-

vına girmediği takdirde başarısız sayılır. Yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci bir sonraki

dönem sınava alınır.

(8) Yazılı sınavı başaran öğrenci sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, aynı jüri ile

bir sonraki yeterlik sınav döneminde sadece sözlü sınava girer. Bununla birlikte, üst üste iki

yazılı sınavda ya da üst üste iki sözlü sınavda başarılı olamayan öğrenci danışmanının önerisi

ve anabilim dalı başkanının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan en

az 18 AKTS’lik dersi, ders yüküne sayılmamak üzere başarıyla tamamladıktan sonra doktora

yeterlik sınav süreci yeniden başlar. Bu süreç sonunda yeniden başarısız olan öğrenci için aynı

uygulama devam eder. Yeterlik sınavı tekrarında üç defa başarısızlık durumunda jürinin salt

çoğunluğu değişecek şekilde sınav jürisi yeniden oluşturulur. Sınav evrakları anabilim dalı baş-

kanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir.

(9) Doktora yeterlik komitesi tarafından, yeterlik sınavını başaran bir öğrenciden üç

dersten fazla olmamak şartıyla yeni ders/dersler alması istenebilir. İlave olarak alınacak bu

ders/dersler başarılmak zorundadır.
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Tez izleme komitesi

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın önerisi,

anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en geç bir ay içinde

bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Danışman, tez izleme komitesinin

doğal üyesidir. Diğer iki üyeden biri aynı anabilim dalından, diğer üye ise farklı bir anabilim

dalından veya farklı bir yükseköğretim kurumundan konu ile ilgili öğretim üyelerinden seçilir.

Herhangi bir sebeple komite üyelerinden birinin ayrılması halinde yeni bir üye atanır. Eğer

varsa ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir.

(3) Anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez izleme

komitesi üyeleri değiştirilebilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı

ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu

sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisinin değerlendiril-

diği toplantıyı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu, tez izleme komitesi kararını 34 üncü maddedeki esaslara

göre inceler ve tez konusunu karara bağlar.

(4) Süresi içerisinde yazılı olarak tez önerisi başvurusunda bulunmayan, savunma yap-

mayan veya tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Öğrenci,

danışman değişikliği de talep edebilir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez ko-

nusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 40 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, dönem

içindeki çalışmalarını değerlendirmek için ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer

kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.  Anabilim dalı başkanlığı, tez izleme toplantı yeri ve

zamanını en geç sınavdan üç gün önce enstitüye bildirir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az on-

beş gün öncesinden komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan ça-

lışmaların tamamı ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ra-

poru, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Belirlenen takvimde rapor

sunmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Tez izleme toplantısına ilişkin komite kararı anabilim

dalı başkanlığı tarafından üç iş günü içerisinde enstitüye tutanakla iletilir ve ilgili enstitü yö-

netim kurulu tarafından karara bağlanır.
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(2) Tez çalışması esnasında, tez izleme komitesi raporlarında üst üste iki kez veya ara-

lıklı olarak üç kez başarısız olarak değerlendirilmesi durumunda, öğrenciye yeni bir danışman

ile tez izleme komitesi atanabilir, ayrıca yeni bir tez konusu belirlenebilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 41 – (1) Tez, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına göre yazılır. Danışman

tarafından tezin ciltsiz bir kopyası anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile ilgili enstitüye gönderilir.

Tezin enstitünün yazım kurallarına uygunluğu incelenir ve tez yazım kurallarına uygun olma-

dığı belirlenen tezler gerekli düzeltmeler için iade edilir.

(2) Adayın savunma sınavına alınabilmesi için hazırlanan tezin, 35 inci maddenin be-

şinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen koşulları sağlamış olması şartı aranır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda öngörülen şartlara bağlı olarak tezin uygunluğunun tespit

edilmesi halinde anabilim dalı başkanlığı, enstitüye doktora tez jürisini önerir. Ayrıca, ilgili

anabilim dalı başkanlığı, tez sınav yeri ve zamanını sınavdan en geç üç gün önce enstitüye bil-

dirir ve ilan eder. Tez savunma jüri önerisi, tez izleme komitesi üyelerini kapsayacak şekilde

üçü Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olmak üzere en az yedi kişiden oluşur.

Jüri önerisi ve enstitü yazım kurallarına göre hazırlanmış istenilen sayıda ciltsiz tezler enstitüye

gönderilir. Enstitü yönetim kurulu, önerilen bu üyelerden üçü tez izleme komite üyesi olan öğ-

retim üyelerinden olmak üzere beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan doktora tez jürisini belirler.

Beş asıl üyeden ikisi ve iki yedek üyeden biri Üniversite dışındaki başka yükseköğretim kurumu

öğretim üyelerinden olmalıdır.

(4) Eş danışmanın tez savunma sınavında yer alması durumunda jüri, en az üçü farklı

yükseköğretim kurumundan olmak üzere yedi asıl üyeden; yedek üyeler ise biri başka yüksek-

öğretim kurumundan olmak üzere iki üyeden oluşur.

(5) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama

gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç on beş gün içinde yazılı olarak enstitü

müdürlüğüne bildirirler.

(6) Jüri üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde, savunma sınavı anabilim dalı

başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Başka yükseköğretim kurumundan

seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda aynı konumda yedek üye sınav için davet

edilir.

(7) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde

toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.

(8) Sınav, tezin aday tarafından sunulması ve soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı

tüm öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarının izlenmesine açıktır. Karar

aşamasında izleyicilerin dışarı çıkması gerekmektedir. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri,

dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

Jüri, ret veya düzeltme kararını ayrıntılı olarak gerekçelendirir. Jüri üyelerinin kişisel raporları

ve jüri ortak raporu diğer sınav evrakları ile birlikte anabilim dalı başkanlığı tarafından sınavı

izleyen üç iş günü içinde enstitüye iletilir.
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(9) Tezi kabul edilen öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulu karar verir ve

mezuniyet işlemleri yapılır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, enstitü yönetim

kurulu tarafından düzeltmelerin yapılabilmesi için altı aya kadar ek süre verilebilir. Altı aylık

süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapamayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim

kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla iki ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu süre

sonunda danışmanın onayı ile enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden

savunur. Bu savunma sınavında tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini

enstitüye teslim etmeyen öğrencinin ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu

kararı ile tez danışmanı, tez izleme komitesi ve tez konusu değiştirilebilir. 

(10) Tez sınavında başarılı olan ve mezuniyet için diğer koşulları yerine getiren öğrenci,

enstitüce belirlenen sayıda ciltlenmiş tez çalışmalarını elektronik kopyaları ile birlikte ilgili

enstitüye sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde teslim eder.

Doktora diploması

MADDE 42 – (1) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye dok-

tora diploması verilir. Doktora diploması üzerinde öğrencinin devam ettiği enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(2) Diploması henüz düzenlenmemiş öğrencilere, yazılı isteği üzerine bir defaya mahsus

olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Diplomalar Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Lisansüstü tez yazım dili ve tez sınavı

MADDE 43 – (1) Lisansüstü tezler İngilizce programlarda İngilizce, Türkçe program-

larda Türkçe yazılır. Türkçe-İngilizce programlarda ise tez İngilizce yazılabilir. Tez savunma

sınavının hangi dilde yapılacağına jüri karar verir.

İkinci lisansüstü programa kayıt

MADDE 44 – (1) Üniversite enstitülerinden birinde tezli yüksek lisans veya doktora

programına kayıtlı olan öğrenciler; kayıtlı oldukları programın yanı sıra ilgili enstitünün farklı

bir yüksek lisans programı veya Üniversitenin diğer enstitülerinde olan bir yüksek lisans prog-

ramına başvuru koşullarını sağlamaları ve kabul edilmeleri halinde kayıt yaptırabilirler.

Danışman değişikliği

MADDE 45 – (1) Lisansüstü öğrencilerin danışmanları; ölüm, emeklilik, başka üni-

versiteye naklen atanma, uzun süreli yurt içi veya yurt dışında görevlendirilme, uzun süreli

hastalık ve benzeri durumlar ile enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebe-

biyle, ilgili anabilim dalı başkanlığının ve gerekli ise danışmanın görüşü de alınarak, başlanılan

çalışmalar devam ettirilecek şekilde ilgili enstitü yönetim kurulunca değiştirilebilir. Bu haller

dışında; öğrencinin yazılı gerekçeli talebi veya danışmanın yazılı olarak danışmanlıktan çekil-

me beyanı halinde de anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tara-

fından danışman değişikliği yapılabilir.
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Ders sayımı 

MADDE 46 – (1) Ders sayımı için öğrencilerin, ilgili anabilim dalı başkanlığına say-

dırmak istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini

kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) Başvurular, ders kaydının yapıldığı ilk yarıyılın ders kayıt haftasının sonuna kadar

yapılır. Ders sayım işlemi, ilgili anabilim dalı görüşüne istinaden ilgili enstitü yönetim kuru-

lunca değerlendirilir ve karara bağlanarak intibak işlemi yapılır. Ders sayım işlemi sonuçla-

nıncaya kadar öğrenci, ders sayım işleminin gerçekleşmemesi durumunda almak istediği ders-

lere devam eder.

(3) Derslerin sayılabilmesi için; sayım talebinde bulunulan derslerin başarı notunun,

bu Yönetmelikte belirlenen harf notlarından yüksek lisans için en az CB harf notu veya karşı-

lığı, doktora için en az BB harf notu veya karşılığı olması gerekir. Lisansüstü programlarında

başarılı/başarısız olarak değerlendirilen dersler için harf notu veya karşılığı aranmaz.

(4) Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı

derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine iş-

lenir.

(5) Enstitü yönetim kurullarınca saydırılan derslerin notları Üniversitede uygulanan not

sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine işlenir ve bu derslerin diğer yükseköğretim ku-

rumlarından alındığı belirtilir.

(6) Öğrencinin talepte bulunduğu derslerin sayılabilmesi için, dersi alıp başarılı olduğu

tarihten itibaren üç yıldan fazla bir süre geçmemesi gerekir.

(7) Ders sayımı işlemi sonucu kabul edilecek derslerin sayıları aşağıdaki gibidir:

a) Tezli yüksek lisans programı için en fazla dört ders,

b) Tezsiz yüksek lisans programı için en fazla beş ders,

c) Lisans derecesi ile kabul alan doktora programı için en fazla yedi ders,

ç) Yüksek lisans derecesi ile kabul alan doktora programı için en fazla dört ders.

(8) Başka öğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrencilerin ders intibakları, Senato

tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

Mazeretler ve kayıt dondurma

MADDE 47 – (1) Öğrencilerin; hastalık, doğum, doğal afet, yurt dışı görevlendirme-

lerde mazeretin başlangıcından itibaren; eğitim-öğretime devamı engelleyen diğer nedenlerden

ötürü ise derslerin başlamasını takiben en geç iki hafta içinde mazeretlerini belgelendirmeleri

ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla kayıtları dondurulur.

(2) Öğrencinin askere alınması veya tutuklu olması durumunda, müracaat etmeleri ha-

linde ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile bu durumun başlangıcından  sona ereceği tarihe

kadar kaydı dondurulur.

(3) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez.

(4) Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uza-

tılır.
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(5) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular yarıyılın ilk on iş günü sonuna kadar

yapılır. Bu öğrenciler başvurularını ders kayıt süresi içinde yapar. Sağlık nedenine dayanan ka-

yıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan

az olamaz.

(6) Kayıt dondurma süresi en fazla iki yarıyıldır.

Ders tekrarı

MADDE 48 – (1) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersin yerine farklı bir ders alabilir.

Ancak başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır.

(2) Öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları

dersleri tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Tez başlığının değiştirilmesi

MADDE 49 – (1) Tez başlığı değişikliği önerisi, lisansüstü programlarda tez çalışma-

sının her aşamasında yapılabilir. Ayrıca tez savunması sırasında jüri üyelerinin ortak kararıyla

tez başlığı değişikliği önerilebilir.

(2) Anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez

başlığında değişiklik yapılabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve değerlendirilmesi

MADDE 50 – (1) Öğretim üyesinin sınav notunu düzeltme başvurusu, söz konusu der-

sin sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde enstitü müdürlüğüne gerek-

çesini belirten bir dilekçe ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile gerçekleşir. Düzeltme işlemi

enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav so-

nuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak yapabilir.

Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Ders sorumlusu tarafından yapılan yeniden değerlendirmede

maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak en geç bir hafta içinde enstitü müdür-

lüğüne bildirilir. Ders sorumlusunun verdiği not kesindir. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi,

itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

Tebligat

MADDE 51 – (1) Öğrencilere yapılacak genel duyurular yazılı olarak birimlerdeki du-

yuru panoları veya enstitünün internet sitesi vasıtasıyla ilan edilir.

(2) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine

veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.

(3) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-

mekle yükümlüdür.

(4) Enstitüye bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bu değişikliği enstitüye bildirme-

miş, yanlış ya da eksik bildirmiş öğrencilere yapılan tebligatlarda bu durumlardan doğacak so-

nuçlardan enstitü sorumlu değildir.

17 Kasım 2015 – Sayı : 29535                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Disiplin

MADDE 52 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin işlemlerinde, 18/8/2012

tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-

siplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İlişik kesme

MADDE 53 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniver-

siteden çıkarma cezası alanlar,

b) Ağır ruhsal bozuklukları Üniversite hastanesi veya tam teşekküllü devlet hastanele-

rinden alınmış rapor ile belgelenen öğrencilerden; bu hastalığı nedeniyle tüm öğrenim süresi

içinde devamsızlığı iki yılı aşanlarda, yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle

öğrenimlerine devam edemeyeceklerine, ilgili yönetim kurulunca karar verilenler,

c) Kendi isteği ile kaydını alanlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu kararları

uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 55 – (1) 10/9/2013 tarihli ve 28761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa

Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Aşağıdaki hükümler sadece 2013-2014 eğitim-öğretim yı-

lından önce enstitüye kayıt yaptırmış öğrencilere uygulanır:

a) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki esaslar çerçevesinde yarıyıl sonun-

da 100 üzerinden alınan ham puanlara göre harf notları verildikten sonra; bilimsel hazırlık,

yüksek lisans ve doktora programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci o dersi

başarmış sayılır,

b) Doktora programındaki öğrencilerden, programdan mezun olmaları için 35 inci mad-

denin beşinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yayın şartı aranmaz,

c) Doktora programına, tezli yüksek lisans programında derslerini en az 3,60 AGNO

ile tamamlayan öğrenciler, ilgili enstitünün belirleyeceği koşullarda doktora programına doğ-

rudan geçiş için başvurabilir, hükmü kapsamında alınan öğrencilere, doktora diploması ile bir-

likte yüksek lisans diploması da verilir. Ancak bu öğrencilerden herhangi bir nedenle doktora

programını tamamlayamayanlar, yüksek lisans diploması alabilmek için yüksek lisans tezlerini

tamamlamak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Galatasaray Üniversitesinden:
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Galatasaray Üniversitesi Girişimcilik ve Ye-

nilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına ve yönetim organ-
larına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ve yönetim or-
ganlarının görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (GSÜ INNOVE): Galatasaray Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
d) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kuruluşları ile girişimcilik ve

yenilikçilik alanlarında araştırma, danışmanlık ve eğitim faaliyetleri planlamak, organize etmek
ve uygulamak,

b) Üniversite öğrencilerini, öğretim elemanlarını ve mezunlarını girişimciliğe ve yeni-
likçiliğe teşvik etmek,

c) Kamuoyunu girişimcilik ve yenilikçilik konularında bilgilendirmeye yönelik yayınlar
yapmak ve raporlar hazırlamak,

ç) Çeşitli sektörlere yönelik çalışmalara bilgi üretimi, sistem oluşturma, çözüm üretme
ve danışmanlık hizmeti vermek,

d) Stratejik plan ve hedefler çerçevesinde Üniversite-sanayi işbirliğini artırmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar ve

eğitim programları düzenlemek, ortak projeler yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek,
b) Süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün yayılma-

sına yönelik etkinlikler yapmak,
c) Üniversitenin fakülte ve enstitüleri ile işbirliği yaparak, Merkezin ilgi alanına giren

konularda lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime katkıda bulunmak ve desteklemek,
ç) Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışındaki girişimcilik ve yenilikçilik konula-

rında bilimsel çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek,
d) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilke-

lerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. 
(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör, Müdüre çalışmalarında yardımcı olacak bir Müdür

Yardımcısını, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, üç yıl için görevlendirebilir. Mü-
dür Yardımcısının görevi, Müdürün görevi sona erdiğinde sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır,
ancak vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlayarak,

toplantılara başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak,
ç) Gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak,
d) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimlerinin oluşturulmasını sağlamak, bu birim-

lerin çalışmalarını düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,
e) Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları ile işbirliğini ve ilişkilerinin

koordinasyonunu sağlamak,
f) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,
g) Merkezin idari işlerini yürütmek,
ğ) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarının tespitine ilişkin çalışmaların

yapılmasını sağlayarak, bu konularda Yönetim Kurulunun onayladığı raporları Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam
beş üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi ta-
mamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi sona eren üyeler Rektör tara-
fından yeniden görevlendirilebilir. 
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(2) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim
Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.  

(3) Yönetim Kurulu toplantıları üye sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar top-
lantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği
durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin kuruluş amacına yönelik strateji ve politikaları oluşturmak ve bunlara uy-

gun faaliyetleri planlayarak Rektörün onayına sunmak,
b) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Müdürün hazırlamış olduğu Merkezin

genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu görüşmek ve karara bağlamak,
c) Merkezin faaliyetlerinin etkinliği için gerekli kararları almak,
ç) Merkez ile Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları arasındaki projeleri

değerlendirmek ve karara bağlamak,
d) Merkezin Danışma Kurulu üyeleri konusunda Rektöre öneride bulunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin

öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kuru-
lunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen üyelerden oluşur.

(2) Üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilirler.
(3) Danışma Kurulu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör yardımcısının başkanlı-

ğında, her yıl en az iki kez toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda değer-

lendirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulunmak,
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda rapor

hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir. 
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün öne-

risi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından gö-
revlendirilecek personelle sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Galatasaray Üniversitesinden:
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Galatasaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına ve yönetim organlarına ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ve yönetim organlarının
görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Kariyer Danışmanları: Merkezin Kariyer Danışmanlarını,
c) Merkez (GSÜ KAGEM): Galatasaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezini, 
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
e) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:
a) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, bilgi, beceri, yetenek ve istekleri doğ-

rultusunda, Üniversitenin koşulları ölçüsünde kariyer planlama, geliştirme ve uygulama ala-
nında danışmanlık yapmak,

b) Üniversitenin öğrencilerinin kariyer tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını sağ-
lamak amacıyla, öğrencilerin iş hayatında veya akademik hayatta yönelmek istedikleri alanların
seçimi ile bu alanlarda karşılaşabilecekleri sorunların çözümlerine yönelik bilgilendirme yap-
mak,

c) Üniversitenin öğrencilerini profesyonel yaşama hazırlayarak Türkiye’nin insan kay-
nakları potansiyeline ve performansına katkıda bulunmak,

ç) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer
danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak,
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d) Üniversitenin öğrencilerine ve/veya mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarını
ve/veya alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimleri,  gerektiğinde Ga-
latasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yaparak ver-
mek,

e) Üniversitenin mezunlarının kariyer gelişimleri konusunda izleme çalışmaları yap-
mak,

f) Üniversitenin öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum ve kuruluşların sayısını ar-
tırmak ve öğrencilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmalarını sağlamak,

g) Üniversitenin mezunlarının ulusal ve uluslararası alanda istihdamını sağlamaya yö-
nelik çalışmalar yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin öğrencilerinin ve mezunlarının nitelik, tercih edilirlik ve bağlılıklarını

artırarak onların profesyonel ve akademik kariyerlerini planlama ve geliştirmeye yönelik stra-
tejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik önerileri Rektörlüğe sunmak ve onaylanan
önerilerin hayata geçirilmesini sağlamak,

b) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına kariyer planlama ve geliştirme amaçlı
danışmanlık hizmeti vermek,

c) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına yönelik, kariyer gelişimlerine katkı sağ-
layacak mesleki ve kişisel birikimlerini ifade etmeleri için gerekli olan eğitim faaliyetlerini ve
tanıtım toplantılarını, gerektiğinde Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi ile işbirliği yaparak gerçekleştirmek, 

ç) Öğrencilerin bireysel özelliklerini tanımaları için gerekli olan test ve tekniklerin uy-
gulanması ile bunların sonuçlarının yorumlanmasını sağlamak,

d) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları, burslar ile lisansüstü
programlar hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak,

e) Üniversite bünyesinde kariyer planlama faaliyetleri ile ilgili çalışan öğrenci kulüpleri
ve öğrenci konseyi gibi birimlerle ortak projelerin geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak,

f) Üniversitenin öğrencileri ve mezunları için staj ve iş ilanlarının bir arada görülebile-
ceği bir ilan havuzu oluşturmak,

g) Üniversitenin mezunlarının iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve mezun
bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturmak,

ğ) Üniversitenin imkânları doğrultusunda, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil top-
lum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ulusal ve uluslararası işbirlikleri
gerçekleştirerek, ortak projelerin geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak, 

h) Üniversite ve iş hayatı arasında kurulacak işbirlikleri ile staj imkânlarını geliştirmek
ve öğrencileri iş ortamı ile buluşturacak faaliyetler düzenleyerek öğrencilerin ilgili tarafları ta-
nımalarını sağlamak,

ı) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, staj veya iş imkânı sağlayabilecek ya da
Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak işbirliği yapılabilecek kişi, kurum
ve kuruluşların yer aldığı ve sürekli olarak güncellenen bir veri tabanı oluşturmak,

i) Merkezin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek ve bu amaçla basılı
ve görsel yayınları hazırlamak, Merkezin dijital platformlarda etkinliğini sağlamak,

j) Kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik yayınların takibini yapmak, bu konudaki
araştırmaları ve projeleri izlemek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. 
(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör, Müdüre çalışmalarında yardımcı olacak bir Müdür

Yardımcısını, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, üç yıl için görevlendirebilir. Mü-
dür Yardımcısının görevi, Müdürün görevi sona erdiğinde sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır,
ancak vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlayarak,

toplantılara başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak,
ç) Gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak,
d) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimlerinin oluşturulmasını sağlamak, bu birim-

lerin çalışmalarını düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,
e) Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları ile işbirliğini ve ilişkilerinin

koordinasyonunu sağlamak,
f) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,
g) Merkezin idari işlerini yürütmek,
ğ) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarının tespitine ilişkin çalışmaların

yapılmasını sağlayarak, bu konularda Yönetim Kurulunun onayladığı raporları Rektörlüğe sun-
mak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam
beş üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi ta-
mamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi sona eren üyeler Rektör tara-
fından yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim
Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.  

(3) Yönetim Kurulu toplantıları üye sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar top-
lantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği
durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin kuruluş amacına yönelik strateji ve politikaları oluşturmak ve bunlara uy-

gun faaliyetleri planlayarak Rektörlüğün onayına sunmak,
b) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Müdürün hazırlamış olduğu Merkezin

genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu görüşmek ve karara bağlamak,
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c) Merkezin faaliyetlerinin etkinliği için gerekli kararları almak, 
ç) Merkez ile Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları arasındaki projeleri

değerlendirmek ve karara bağlamak,
d) Merkezin Danışma Kurulu üyeleri ve Kariyer Temsilcileri konusunda Rektöre öne-

ride bulunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin

öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kuru-
lunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilir.

(2) Üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilirler.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az iki kez toplanır. Toplantı-

larda çoğunluk koşulu aranmaz.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda değer-

lendirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulunmak,
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda rapor

hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer danışmanları
MADDE 14 – (1) Kariyer danışmanları, Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda

Rektör tarafından her fakülteden üç yıl için görevlendirilecek öğretim elemanlarından oluşur.
Kariyer danışmanlarının görevleri
MADDE 15 – (1) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak

ve onlara danışmanlık hizmeti vermek,
b) Uzman oldukları alanlarda Yönetim Kuruluna proje önerisinde bulunmak ve uygun

görüldüğü takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak, özel ve resmi kurum
ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ilgili iş-
birliklerinin geliştirilmesini sağlamak,

c) Uzman oldukları alanlarla ilgili olarak, öğrenciler için staj ve iş olanaklarını araştır-
mak,

ç) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunmak.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektör
tarafından görevlendirilecek personelle sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gediz Üniversitesinden:
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2014 tarihli ve 29092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gediz
Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) A1, A2, B1, B1+, B2 ve B2+ modülleri: Avrupa Birliği ülkelerinde kabul edilen ki-
şisel dil becerilerine ait seviyeleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İngilizce yeterlilik sınavından başarılı olabilmek ve kayıt olunan programda eği-
time başlayabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 almak gerekir. Bu sınavdan en az 80
alan öğrenciler B2 modülünden, en az 90 alan öğrenciler ise B2+ modülünden başarılı kabul
edilir. Yeterlilik sınavından 70’in altında alan öğrenciler başarısız kabul edilerek, hazırlık sını-
fında seviyelerine uygun modüle yerleştirilir. Bu sınavın, tek veya çok aşamalı olarak yapıl-
masına Yönetim Kurulu karar verir. Yeterlilik sınavı dönem başı, dönem ortası ve dönem so-
nunda yapılır.”

“(3) TOEFL IBT sınavından en az 70, akademik IELTS sınavından en az 6.0, YDS sı-
navından en az 70, FCE sınavından en az C Pass ve ayrıca Yükseköğretim Kurulunun kabul
ettiği diğer uluslararası sınavlardan bunun eşdeğeri bir puan aldığını belgeleyen öğrenciler B1+
modülünü bitirmiş kabul edilirler. Bu sınavların geçerliliği her bir sınav türünün geçerlilik sü-
resi kadardır. Başka bir üniversitenin hazırlık programını başarıyla tamamladığını belgeleyen
öğrenciler ile en az son üç yılında İngilizcenin anadil olduğu bir ülkede öğrenimlerini o ülke
vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayan öğrenciler de B1+ modülünü
bitirmiş kabul edilirler. Hazırlık sınıfı başarı belgelerinin geçerliliği alınma tarihinden, İngi-
lizcenin anadil olduğu bir ülkede yapılan eğitimin geçerliliği tamamlandıkları tarihten itibaren
üç yıldır. Yurt içinde İngilizcenin eğitim dili olarak belirlendiği ön lisans, lisans, lisansüstü
programlarda hazırlık programı sonrası kesintisiz eğitim gören öğrenciler de B1+ modülünü
bitirmiş kabul edilirler. Muafiyet hakkı olan öğrenciler İngilizce yeterlilik sınavına girebilirler
ve en az 80 almaları durumunda B2 modülünü, en az 90 almaları durumunda ise B2+ modülünü
başarmış kabul edilirler. TOEFL IBT sınavından en az 80, akademik IELTS sınavından en az
6.5, YDS sınavından en az 75 ve ayrıca Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği diğer uluslar-
arası sınavlardan bunun eşdeğeri bir puan alanlar B2 modülünden, TOEFL IBT sınavından en
az 85, akademik IELTS sınavından en az 7.0, YDS sınavından en az 80 ve ayrıca Yükseköğ-
retim Kurulunun kabul ettiği diğer uluslararası sınavlardan bunun eş değeri bir puan alanlar
B2+ modülünden başarılı kabul edilir. En az B1+ modülünü bitirmiş kabul edilen öğrenciler
kayıt oldukları programlarda eğitim ve öğretime başlarlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Vize sınavları ortalamasının %20’si, derse katılım notu ortalamasının %8’i ve haf-
talık okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerinin değerlendirmelerinin ortalamasının %32’si
alınarak hesaplanan modül içi notu (MİN) ile modül bitirme sınavı notunun (MBSN) %40’ının
toplamı, modül başarı notunu (MBN) oluşturur. Öğrenciler B1+ modülünde kayıtlı oldukları
program tarafından sağlanan akademik içerikli ders alırlar. Bu dersin notu modül içi nota %8
oranında katılır. Bu durumda B1+ kurunda haftalık beceriler değerlendirmelerinin ortalamasının
%24’ü değerlendirmeye alınır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hazırlık sınıfında başarılı olabilmek için öğrencinin en az B1+ modülünü bitirmesi
gerekir. B1+ modülü, güz veya bahar yarıyılları ile 7/7/2013 tarihli ve 28700 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Gediz Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yaz
dönemlerinde bitirilebilir. Bitirilen modüle ait MBN, hazırlık sınıfı başarı notu olarak belirlenir.
Ancak B1+ modülünü birinci veya üçüncü çeyrekte bitiren öğrenciler B2 modülünü ikinci veya
dördüncü çeyrekte, B2 modülünü birinci veya üçüncü çeyrekte bitiren öğrenciler de B2+ mo-
dülünü ikinci veya dördüncü çeyrekte hazırlık sınıfında almak zorundadır.”

“(2) B1+ modülünü iki dönem arasında bitiren öğrenciler, bölüm derslerini ikinci dö-
nemden itibaren almaya başlayabilir. Hazırlık sınıfında B2 modülünü bitirenler ENGL101 der-
sinden, B2+ modülünü bitirenler ise ENGL102 dersinden muaf tutulur. TOEFL IBT sınavından
en az 80, akademik IELTS sınavından en az 6.5, YDS sınavından en az 75 ve ayrıca Yükseköğretim
Kurulunun kabul ettiği diğer uluslararası sınavlardan bunun eşdeğeri bir puan alanlar ENGL101
dersinden, TOEFL IBT sınavından en az 85, akademik IELTS sınavından en az 7.0, YDS sı-
navından en az 80 ve ayrıca Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği diğer uluslararası sınav-
lardan bunun eşdeğeri bir puan alanlar da ENGL102 dersinden muaf tutulur. ENGL101 dersini
almadan ve başarılı olmadan ENGL102 dersi alınamaz. Ancak bahar ve güz dönemlerinde en
az 10 kişilik sınıf oluşması durumunda ENGL101ve ENGL102 dersleri açılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Asgari %30 ağırlıklı ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlara kayıtlı öğ-
renciler, hazırlık sınıfında B2 modülünü başarıyla bitirmiş veya bitirmiş sayıldıkları belgelere
sahip iseler, bölümlerinde 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi
gereğince okutulan zorunlu İngilizce derslerinden ENGL101 dersinden, hazırlık sınıfında B2+
modülünü başarıyla bitirmiş veya bitirmiş sayıldıkları belgelere sahip iseler, ENGL102 der-
sinden muaf olurlar. B2 modülünün MBN’si ENGL101 dersinin, B2+ modülünün MBN’si
ENGL102 dersinin notu olarak geçer. İngilizce yeterlilik sınavından, TOEFL IBT, akademik
IELTS, YDS ve ayrıca Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği diğer uluslararası sınavlardan
gerekli puanları alanların ENGL101 ve ENGL102 derslerinin notları ise, aldıkları puanların
ilgili fakülte/meslek yüksekokulunun yönetim kurulu kararıyla dönüştürülmesi suretiyle trans-
kriptlerine işlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite öğrencileri, Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğünce uygun görülmesi ve Yö-
netim Kurulu kararıyla belirlenen öğrenim ücretini ödemek kaydıyla özel öğrenci olarak ha-
zırlık sınıfında yabancı dil eğitimi alabilir. Özel öğrenciler belirlenen bütün kurallara uymak
zorundadır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/8/2014 29092
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Selahaddin Eyyubi Üniversitesinden:

SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selahaddin

Eyyubi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“(1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri veya Merkezin ça-

lışmalarına katkıda bulunacak, konusunda uzman kişiler arasından üç yıl için görevlendirilir.

Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında

bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA

UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI

HAKKINDA TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: MHG/2015-20)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin 19 uncu maddesinin üçüncü

fıkrasında tanımlanan teknik şartnamelerin ve 21 inci maddesinde tanımlanan Avrupa Değer-

lendirme Esaslarının referans listelerinin yayımlanmasıdır. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında,

CE işareti iliştirilecek yapı malzemelerine dair teknik şartnameleri ve Avrupa Değerlendirme

Esaslarının referans listesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) dayanı-

larak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/5/2014 29007
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Avrupa Değerlendirme Esasları: Avrupa Teknik Değerlendirmelerinin düzenlenmesi

amacıyla Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Organizasyonu tarafından kabul edilip
onaylanan esasları,

b) Eşvarlık Dönemi: İmalatçıların, yapı malzemelerini ulusal teknik şartnamelere veya
uyumlaştırılmış teknik şartnamelere göre piyasaya arz edebilecekleri zaman aralığını, 

c) Ulusal Teknik Şartname: Ulusal Standart ve Ulusal Teknik Onayı,
ç) Uyumlaştırılmış Teknik Şartname: Uyumlaştırılmış Standartları ve Avrupa Değer-

lendirme Esaslarını, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teknik Şartnamelerin Yayımlanması

Avrupa Değerlendirme Esaslarının yayımlanması
MADDE 5 – (1) AB Resmî Gazete’sinde yayımlanan Avrupa Değerlendirme Esaslarını

kapsayan referans liste bu Tebliğin Ek-2’sinde yer almaktadır.
(2) 10/7/2015 tarihli AB Resmî Gazetesi (Official Journal of The European Union) C

serisi 226/100 numara altında yayımlanan ve Komisyon İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğünün
internet sitesinde (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1439898997537&uri=
CELEX:52015XC0710(05)) yayımladığı Avrupa Değerlendirme Esaslarının referans listesi
Ek-2’de yer almaktadır.

Uyumlaştırılmış standartların yayımlanması
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde, AB Resmî Gazete’sinde yayımlanan uyumlaştırılmış

teknik şartnamelerin ve Türk Standartları Enstitüsünce adapte edilen uyumlaştırılmış standart-
ların referans numaralarını, yürürlük tarihlerini, eşvarlık dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini
kapsayan liste yer almaktadır.

(2) 10/7/2015 tarihli AB Resmî Gazetesi (Official Journal of The European Union) C
serisi 226/49 numara altında yayımlanan ve Komisyon İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğünün
internet sitesinde (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1439898997537&uri=
CELEX:52015XC0710(04)) yayımladığı ve Türk Standartları Enstitüsünün de adapte ederek
30/10/2015 tarihine kadar yürürlüğe koyduğu uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin listesi
Ek-1’de yer almaktadır.

(3) Bu Tebliğin Ek-1’indeki listede yer alan uyumlaştırılmış teknik şartnameler kapsa-
mındaki yapı malzemeleri, listede belirtilen eşvarlık dönemi öncesinde CE işareti iliştirilerek
piyasaya arz edilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eşvarlık Dönemi ile İlgili Hükümler

Eşvarlık döneminde yapı malzemelerinin değerlendirme işlemleri ve piyasaya arz
edilme esasları

MADDE 7 – (1) Ulusal bir teknik şartname kapsamındaki bir yapı malzemesi, bu Teb-
liğin Ek-1’inde listelenen bir uyumlaştırılmış standart kapsamına girdiğinde bu yapı malzeme-
sinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri;

a) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi başlangıç tarihinden itibaren ya il-
gili ulusal standardına ya da ilgili uyumlaştırılmış standardına göre yapılabilir.
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b) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi bitiş tarihinden itibaren, sadece

uyumlaştırılmış standarda göre yapılır.

(2) Uyumlaştırılmış bir standardın versiyonunun bu Tebliğ ile değişmesi veya mevcut

uyumlaştırılmış standardın başka bir uyumlaştırılmış standart kapsamına alınması durumunda

ilgili standartlar kapsamındaki yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendiril-

mesi ve doğrulanması işlemleri;

a) Eşvarlık dönemi süresince mevcut uyumlaştırılmış standarda veya kapsamına alındığı

standarda veya standardın yeni versiyonuna göre, 

b) Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra ilgili standardın sadece versiyonunun değiş-

mesi durumunda standardın yeni versiyonuna göre, standardın başka bir standart kapsamına

girmesi durumunda ise kapsamına girdiği standarda göre, 

yapılır.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen işlemlerde Ek-1’deki listede

yer alan hEN standartlarından adapte edilen uyumlaştırılmış standartlar esas alınır. 

(4) Eşvarlık döneminde, ilgili ulusal standardın veya uyumlaştırılmış standardın eski

versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü tarafından iptal edilmiş olması, bu yapı malzemesi

ile ilgili mevcut belgelerin geçerliliğini ve mevcut veya devam eden belgelendirme faaliyetle-

rinin ulusal standarda veya uyumlaştırılmış standartlara göre yapılmasına engel teşkil etmez.

(5) Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra, yapı malzemelerinin performans değişmez-

liğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri Ek-1’de listelenen ilgili uyumlaştırılmış

standarda göre yapılır. Ulusal teknik şartnamelerin bir uyumlaştırılmış teknik şartname ile çe-

lişmesi veya kapsamına girmesi durumunda ulusal teknik şartnamelere dayanılarak düzenlenen

tüm onay ve belgelerin geçerliliği, geçerlilik süresine bakılmaksızın sona erer.

(6) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına göre değer-

lendirme ve doğrulama işlemleri yapılmış yapı malzemeleri, imalatçının ilgili mevzuatla ve-

rilmiş yükümlülükleri de yerine getirmesi şartıyla piyasaya arz edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 24/5/2015 tarihli ve 29365 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı

Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Ya-

yımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2015-10) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: 2004/39)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/43)

MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli
Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’in 4 üncü maddesinin
ikinci fıkrasına,  “ek-58’de” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Honamlı ek-59’da” ibaresi ek-
lenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-59 eklenmiştir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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T.C. 

Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar BaĢbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

ĠĢletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

17 Kasım 2015 

SALI 
Sayı : 29535 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2011/39 
Karar No : 2015/1381 
Sanık : WALID NOUH - Nasır ve Souad oğlu, Aleppo - 29/07/1974 D.lu. 

Aleppo Suriye nüfusuna kayıtlı olup, Hananu Bölgesi 150. apartman 
No: 8 Halep SURĠYE adresinde oturur. 

Suç : Kaçakçılık 
Suç Yeri : Hatay/Merkez 
Suç Tarihi : 10/12/2010 
Karar Tarihi : 07/09/2015 
Kanun Maddesi : 5607 S.Y.3/1, 13 - 5237 S.Y. 62/1, 52/2, 51/1, 51/3, 53/1, 54 
Verilen Ceza : Erteli 10 ay hapis, 500 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

kaçak eĢyaların müsaderesine 
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ 
tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza 
Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile zabıt katibine beyanda 
bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir baĢvuru olmadığı takdirde 
kararın kesinleĢeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 9147 

—— • —— 
Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/817 
Karar No : 2015/485 
Mahkememizin 2014/817E, 2015/485 K. sayılı 12/05/2015 tarihli ilamı ile sanık Cesaret 

KUġ'un Basit Tehdit suçundan Beraatine, Sanık Zekeriya DELĠBAġ'ın hakaret suçundan 
Beraatine, Sanık Zekeriye DELĠBAġ'ın müĢteki Ali YAĞIN'a karĢı sübut bulan kasten yaralama 
suçundan eylemlerine uyan TCK'nun 86/2, 62,1,52/2 maddeleri gereğince 2.000,00 TL Adli Para 
cezası ile cezalandırılmasına, dair beraat ile sonuçlanan hükümlere iliĢkin verilen kararın 
tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek 
üzere zabıt katibine verilecek beyan Yargıtay ilgili ceza dairesinde incelenmek üzere temyiz 
kanun yoluna baĢvurulabileceğine, aksi halde kararın kesinleĢeceğine, Mahkumiyete iliĢkin ise 
kesin olarak karar verilmiĢ olup, mahkememiz kararı tüm aramalara rağmen bulunamayan Necdet 
ve YaĢar oğlu, 25/06/1977 doğumlu, Bolu, Mengen, Kıyaslar Mah. / Köy nüfusuna kayıtlı 
müĢteki ALĠ YAĞIN'a tebliğ edilememiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30. ve 
müteakip maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar verilmiĢ 
olup; ilan olunur. 9216 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELĠF MALZEME AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ELĠ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. 

No: 111    45500 Soma/MANĠSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) 

  Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik Posta Adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: 

 

Ġhalenin - Niteliği - Türü Ġ.K No Dosya No 

Ġhale Tarih - 

Saati 

Teslim 

Süresi 

1 
3 Kalem Marion Elektrikli 

Ekskavatörlere Yedek Alımı. 
157290 2015-2207 

03.12.2015 

14.00 
210 Gün 

 

b) Teslim Yeri : ELĠ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim Tarihleri : SipariĢ mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden 

itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu 

toplantı salonu Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale Dokümanı Bedeli; ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde 

görülebilir ve 60.- TL karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun Ġstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz:www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 10259/1-1 
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MOBĠL HAVA KURUTUCU VE ISITICI SETĠ SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

AfĢin Elbistan B Termik Santrali ĠĢletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan teknik 

Ģartnamede teknik özellikleri belirtilen mobil hava kurutucu ve ısıtıcı setinin alımı ihalesi açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/154392 

1 - Ġdarenin; 

a) Adres : EÜAġ AfĢin-Elbistan B Termik Santralı ĠĢletme 

Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-AfĢin/KahramanmaraĢ 

b) Telefon ve faks numarası : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80 

c) Elektronik posta adresi : afsinb@euas.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın; 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı, mobil hava kurutucu ve ısıtıcı seti, 3 adet  

b) Teslim edileceği yer : EÜAġ AfĢin-Elbistan B Termik Santralı ĠĢletme 

Müdürlüğü AfĢin/KAHRAMANMARAġ  

3 - Ġhalenin yapılacağı; 

a) Yer : EÜAġ AfĢin-Elbistan B Termik Santralı ĠĢletme 

Müdürlüğü AFġĠN/KAHRAMANMARAġ  

b) Tarihi ve saat : 02/12/2015 ÇarĢamba günü saat 14:00 

4 - Ġhale dokümanı : (Dosya No: AEBS 2015/44) 

5 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler idari Ģartnamenin 7. maddesinde 

belirtilmiĢtir.  

Ġhale dokümanı EÜAġ AfĢin Elbistan B Termik Santralı ĠĢletme Müdürlüğü Çoğulhan 

Mahallesi-AfĢin/K.MARAġ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV dahil) 

karĢılığında bu adresten alınabilir. Ġhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 02/12/2015 ÇarĢamba günü saat 14:00'e kadar EÜAġ AfĢin Elbistan B 

Termik Santralı ĠĢletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaĢılabilir. 

8 - Bu ihale EÜAġ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 

 10186/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 

muhtelif tarım [(Bahçe iĢleri, Tahmil-Tahliye vb.) ve Atölye ĠĢleri (ġoför, ustalık, operatörlük, 

marangozluk vb.)] iĢçilikleri hizmeti satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı’nda ve ilgili 

iĢletme müdürlüklerinde görülebilir. Ġstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 

Daire BaĢkanlığı’ndan 200,00 TL karĢılığında temin edebilirler. 

Ġhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden 

az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında 

olacaktır. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 01.12.2015 Salı günü saat 15.30’a kadar 

TĠGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir. 

Ġhale aynı gün ve saatte TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62   Bakanlıklar/ANKARA 

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 4177839 10304/1-1 

————— 
HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 

Yağmurlama Sulama ve TaĢ Toplama ĠĢçilikleri hizmeti satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı’nda ve ilgili 

ĠĢletme Müdürlüğünde görülebilir. Ġstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 

Daire BaĢkanlığı’ndan 200,00 TL karĢılığında temin edebilirler. 

Ġhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden 

az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında 

olacaktır. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 30.11.2015 Pazartesi günü saat 14:30’a 

kadar TĠGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir. 

Ġhale aynı gün ve saatte TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62   Bakanlıklar/ANKARA 

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 425 59 55 10305/1-1 
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POPÜLER BĠLĠM KĠTAPLARI SATILACAKTIR 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: 

1 - Kurumumuz tarafından yayınlanan Toplam 6.000.000,00 TL (Altımilyon Türk Lirası) 

Popüler Bilim Kitapları TÜBĠTAK TaĢınır ve TaĢınmazlarının Ġdaresine Dair Yönetmelik 

hükümleri çerçevesinde ―Açık Arttırma ve Eksiltme Usulünün (b) bendine‖ göre okuyuculara 

ulaĢtırılması için satılacaktır.  

2 - Ġhale Dokümanının Görülmesi ve Temini 

Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

a) Ġhale dokümanının görülebileceği 

 ve satın alınabileceği yer : Atatürk Bulvarı No: 221, Satın alma Müdürlüğü, 

Kat: 7 - Kavaklıdere / ANKARA 

b) Ġhale dokümanının satıĢ bedeli : 100,00 (Yüz) TL'dir. 

c) Telefon ve Faks Numarası : (0312) 468 5300/1116 - (0312) 427 3698 

3 - Tekliflerin sunulacağı yer, 

son teklif verme tarih ve saati :  

a) Tekliflerin sunulacağı yer : Atatürk Bulvarı No: 221, Kat: 7 - Kavaklıdere / 

ANKARA 

b) Son teklif verme tarih ve saati : 04/12/2015, Cuma günü, Saat: 14.30 

  Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine 

kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Ġhale (son teklif verme) saatine kadar idareye 

ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

4 - Ġhalenin  

a)Yapılacağı yer : Atatürk Bulvarı No: 221, Kat: 7, Kavaklıdere / 

ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 04/12/2015, Cuma günü, Saat:14.30 

5 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

5.1. Ġstekliler idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluĢtan, ihalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmıĢ sicil kayıt belgesi, 

5.2. Tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ imza sirkülerini veya 

vekâletname. 

5.3. Kitap dağıtım ve pazarlama iĢini en az iki yıldır yapıldığını gösterir belge. (Ticaret 

odası kayıt belgesinde meĢgale olarak yazılı bulunması veya Ticaret Sicil Gazetesi ana 

mukavelesinde yazılı bulunması.) 

5.4. Ġdari ġartname ve SözleĢme Tasarısı firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaĢelenerek 

teklif zarfına konulacaktır. 

6 - Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir.  

7 - Geçici teminat alınmayacaktır. Bu iĢe ait Kesin teminat tutarı ise 750.000,00 

(Yediyüzellibin) TL'dir. Teminat tutarını aĢan alımlarda kitap bedeli kadar ek teminat verilmesi 

zorunludur. 

8 - SözleĢme süresi: SözleĢme imzalandığı tarihten itibaren 24 aydır. 

 10261/1-1 
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BEYAZ RENK ÜSTYAPILI MOBĠL SAHNE DORSE SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Muğla BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ihtiyacını karĢılamak amacıyla, 1 adet 

beyaz renk üstyapılı mobil sahne dorse, ihtiyaç sahibi KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 

uygun olarak, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesi hükümleri dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. BEDEL EK ġARTLAR LĠSTESĠNDE 

BELĠRTĠLMĠġTĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz 1 Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, Ģartname 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, dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠC ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnameleri ile Ofis ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Ġhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletiĢim 

bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır. 

4 - Teklifler, 18.11.2015 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15.00'te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - Teklifler ihaleye esas ticari Ģartnamenin 6. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

tutarda süresiz geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye 

vermekte serbesttir. 10306/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR BĠLĠġĠM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Genelkurmay BaĢkanlığı Destek Kıtaları Gurup Komutanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins 

ve Miktar BiliĢim Malzemesi ihtiyaç sahibi KuruluĢça hazırlanan teknik özellikler dokümanına ve 

sözleĢmeye eklenecek diğer hususlara uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek 

Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

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

firmaların, Ģartname 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 dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik özellikler dokümanı, sözleĢmeye eklenecek diğer hususlar ve Ofis tip ticari 

Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari 

Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 24/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır.  

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve 

sözleĢmeye eklenecek diğer hususlara uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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1 ADET FANTOM EĞĠTMEN MASASI, GÖRÜNTÜ VE SES SĠSTEMĠ ĠLE 

30 ADET FANTOM ÖĞRENCĠ ÜNĠTĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırmalar Projeleri Koordinatörlüğü 

ihtiyacı olan 1 adet Fantom Eğitmen Masası, Görüntü ve Ses Sistemi ile 30 adet Fantom Öğrenci 

Üniti kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

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

firmaların, Ģartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 26/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine 

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 Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠHTĠYACI 

VĠDEO KONFERANS ÜNĠTESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede ayrıntısı 

belirtilen Video Konferans Ünitesi teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik Ģartname, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 25.11.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine 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 Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ ELDĠVENLĠ AKIġ KABĠNĠ (GLOVE BOX) 

SĠSTEMĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Eldivenli AkıĢ Kabini (Glove Box) Sistemi Alımı 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine 

dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi 

(f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/151540 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: (364) 2192052 - Faks: (364) 2192054 

c) Elektronik Posta Adresi : bap@hitit.edu.tr 

ç) Ġhale Dokümanının Görülebileceği 

    Ġnternet Adresi (varsa) :  

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 Kalem, Eldivenli AkıĢ Kabini (Glove Box) Sistemi 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi/ÇORUM 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : ĠĢin süresi, sözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 

120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası Ġhale Salonu 

Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM 

b) Tarihi ve Saati : 30.11.2015 Pazartesi günü - Saat: 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4.  ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. Ġhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır: 

a) Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

d) Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

4.3.2. Ġstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını ve teknik Ģartnameye cevap 

metinlerini teklif dosyası içerisinde sunacaktır. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli TürkLirası) karĢılığı 

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü 

MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Ġhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 65,00 TL (AltmıĢBeĢ TürkLirası) doküman bedelini Hitit 

Üniversitesi Rektörlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum 

ġb. TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. 

Ġhale dokümanı iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ġhale 

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaĢmamasından veya geç 

ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine (30.11.2015 Pazartesi günü Saat 14:00) kadar Hitit 

Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM 

adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi 

ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü 

MERKEZ/ÇORUM) Ġdareye teslim edilecek Ģekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer 

eksikliklerden Kurumumuz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 10099/1-1 
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REKLAM ALANLARI 10 YILLIĞINA KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Eyüp Belediye Başkanlığından: 

1 - Belediyemizin tahsis, yetki ve tasarrufunun bulunduğu ara arter, tretuvar, meydan ve 

yeĢil alanlara 10 yıl süre ile kiralanması ve bu alanlara reklam mecraları olarak çift yüzlü raket, 

çift yüzlü megalight ve billboardların konulması ve pazarlama faaliyetlerinin, 2886 sayılı Devlet 

Ġhale Kanununun 36. maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmek üzere 

ihale edilecektir. 

2 - Yıllık Muhammen kira bedeli 300.000,00 TL + KDV 

3 - Geçici Teminat Bedeli 90.000,00 TL 

4 - Ġhale 10.12.2015 PerĢembe günü saat 10:30'da Eyüp Belediyesi Encümeni huzurunda 

yapılacaktır. 

5 - Ġhale Saatine Kadar Komisyon BaĢkanlığına ulaĢmıĢ olmak Ģartıyla Posta ve telgrafla 

yapılan müracaatlar kabul edilecektir. 

6 - Müracaatlar en geç ihale saatine kadar ĠĢletme Müdürlüğü'ne yapılacaktır. 

7 - ĠHALEYE KATILACAK OLANLARDAN ĠSTENECEK BELGELER: 

1. Nüfus cüzdan sureti ve Ġkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden 

"Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı (Gerçek kiĢiler) 

2. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel KiĢiler) 

3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi 

vermesi. 

a) Gerçek kiĢi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmıĢ ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

b) Tüzel kiĢi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge, (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin bu tüzel 

kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca 

onaylanmıĢ olması gerekir.) 

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

4. Ġmza Sirkülerini Vermesi 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiĢ 

noter tasdikli imza beyannamesi. 

b) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiĢ noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin 

belgelerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri 

Bakanlığı'nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

5. Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi 

vermesi (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ olması 

gereklidir.) 
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6. Ġhaleye konu iĢ ile ilgili istenen belge; 

ĠĢ bu Ģartnamenin ekinde verilen ekli listede yer alan kiralanan alanların adres bilgilerine 

göre reklam mecralarının yerleĢtirileceği alanların koordinat bilgileri ölçümlenerek listede boĢ 

bırakılan sütuna kaydedilecek Ģekilde ayrıca liste oluĢturulacaktır. OluĢturulan liste yeminli harita 

büroları tarafından ölçümlenerek tasdik edilecektir. 

Yeminli harita büroları tarafından ölçümlenerek tasdik edilmeyen koordinat listesini 

sunmayan istekliler yeterlilik değerlendirilmesine alınmayacaktır. 

7. Eyüp Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden 

temin edilecektir.) 

8. Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Ġhaleye Ortak giriĢim olarak katılım olması 

halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.) 

9. Ortak giriĢim beyannamesi 

Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi (ihale 

üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün 

ortakları idare ile yapacakları ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekilleri vasıtasıyla 

imzalayacaklardır. 10102/1-1 

—— • —— 

EKMEK SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı’nın 2015-2016 yılı ihtiyacı olan tahmini 75.000 adet 

(± % 20) 50 gr poĢetli roll ekmek (tam buğday) alımı 07 Aralık 2015 Pazartesi günü saat: 14.30’da 

teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Ġhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 30,00.-TL karĢılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 80 10301/1-1 

————— 
PERSONEL TAġIMA ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

1 - THK Ġnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü personelinin EskiĢehir’in muhtelif 

yerleĢim merkezlerinden THK Ġnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne gidiĢ-geliĢlerini 

sağlamak amacıyla Ģartnamesinde yazılı güzergahlara göre 1 yıl süreyle toplam 2 adet midibas 

servis aracı kiralanması iĢi 03 Aralık 2015 PerĢembe günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma 

usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar THK Ġnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne (Ġnönü/ESKĠġEHĠR) 

vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 50,00.-TL karĢılığında Türk Hava Kurumu Genel 

BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Ġhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden, 

THK EskiĢehir ġube BaĢkanlığı’ndan (M. KemalpaĢa Mah. Sivrihisar Cad. Büyükotel Pasajı Kat: 1 

No: 36 TepebaĢı/ESKĠġEHĠR) veya THK Ġnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden 

(Ġnönü/ESKĠġEHĠR) temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: THK Genel BaĢkanlığı (0 312) 303 73 78 - 79 - 80 

 THK EskiĢehir ġube BaĢkanlığı (0 222) 231 10 24 

 THK Ġnönü Hv. Eğt. Mrk. Md.lüğü (0 222) 591 21 12 

 10302/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Seferihisar Belediye Başkanlığından: 

Ġhale ġehri : Ġzmir 

ĠĢ ġehri : Ġzmir 

Kurum : Seferihisar Belediye BaĢkanlığı 

ĠĢin Adı/Konusu/Cinsi : TaĢınmaz mal satılacaktır. 

Ġhale Tarihi& Saati : 02/12/2015 & 10:30 

Ġhale Usulü: : 2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre 2886 sayılı Kanunun 

36. maddesine göre 37-43. Maddelerinde belirtilen kapalı zarf 

usulü 

Dosya No: 

TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 
 

Ġli Ġlçesi 

Mahallesi 

ve Mevkii Ada Parsel 

Yüzölçümü 

(m
2
) 

Muhammen 

Bedeli (TL.) 

Açıklama 

(Varsa) 

Ġzmir Seferihisar Sığacık 3015 3 14.034 

4.000.000,00 TL 

(Dört milyon 

Türk Lirası ) 

Üzerinde plaj tesisi 

bulunmaktadır. 

 
SatıĢ iĢlemi KDV kanunun 17/4-r maddesi kapsamında yapılacaktır. 

Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen taĢınmaz 2886 sayılı 

Kanunun 36. maddesine göre 37-43. Maddelerinde belirtilen kapalı zarf usulü ile satılacaktır. 

Madde 2. Ġhale kapsamında birlikte taĢınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aĢağıda 

verilmiĢtir. 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait taĢınmaz imar planı sınırları içinde ve 3194 Sayılı Ġmar 

Kanunu hükümlerine göre uygulama görmüĢtür. 

Ġmar Durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde olup, 3015 ada 3 parsel 1/1000 

Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planında Günübirlik Tesis alanıdır. 

TaĢınmaz üzerinde: 01/08/1987 tarihinde baĢlayan Niyazoğlu Turizm Ġthalat Ġhracat ve 

Ticaret Anonim ġirketi lehine 40 yıllık kira sözleĢme tescilli. Muhammen bedel taĢınmazın çıplak 

mülkiyetine iliĢkin olup; üzerindeki tesisi kapsamamaktadır. SatıĢ, taĢınmaz üzerindeki kira akdi 

ile yükümlü olarak yapılacaktır. 

2 - Ġhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediyesi Belediye BaĢkanlığı 

Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

3 - Ġhale Ģartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Seferihisar Belediyesi Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 

4 - Postayla yapılacak baĢvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14 Seferihisar/ĠZMĠR  

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

6 - SON TEKLĠFLER ĠHALEDE HAZIR BULUNAN ĠSTEKLĠLERDEN alınacağı için 

isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir. 

7 - Ġhaleye katılabilmek için; 

2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre usulüne göre hazırlanmıĢ, 

a) DıĢ Zarf 

b) Ġç Zarf 

c) Teklif Mektubu (ġartname ekinde Belediyece verilecek örneğe uygun) 

d) Kanuni ikametgah sahibi olmak (Ġkametgah ilmuhabiri/yerleĢim yeri belgesi/adres 

beyanı) 

e) Nüfus sureti (gerçek kiĢiler için) 

f) Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü oranında olup 120.000,00 TL (yüz yirmi bin 

Türk Lirasıdır.) 

g) ġartname alındı makbuzu 
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h) BaĢkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiĢ noter tasdikli 

vekaletname 

ı) Tüzel KiĢiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ belge 

i) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 

j) Tüzel kiĢi olması halinde, Ġlgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

k) Tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ yetki belgesi. 

8 - ġartname bedeli 500 TL (beĢ yüz lira). 

9 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin 

edecekleri Ģartname ve Ģartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 02/12/2015 tarih ve 

saat:10.30’a kadar Seferihisar belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. 

Ġlan olunur. 10239/1-1 

————— 

TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Ġhale ġehri : Ġzmir 

ĠĢ ġehri : Ġzmir 

Kurum : Seferihisar Belediye BaĢkanlığı 

ĠĢin Adı/Konusu/Cinsi : TaĢınmaz mal satılacaktır. 

Ġhale Tarihi& Saati : 02/12/2015 Saat:11:30 

Ġhale Usulü : 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37-43. Maddelerinde 

belirtilen Kapalı Teklif Usulü 

Dosya No  

TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

 

Ġli Ġlçesi 

Mahallesi 

ve Mevkii Ada Parsel 

Yüzölçümü 

(m2) 

Muhammen 

Bedeli (TL.) 

Açıklama 

(Varsa) 

Ġzmir Seferihisar Sığacık 3026 3 39.017,09 

7.800.000,00 TL 

(Yedi milyon 

sekiz yüz bin 

Türklirası 

Üzerinde Tatil 

Köyü nitelikli 

turistik tesis 

bulunmaktadır. 

Ġzmir Seferihisar Sığacık 3025 1 33.140,00 

6.500.000,00 TL 

(Altı Milyon beĢ 

yüz bin Türk 

Lirası) 

Üzerinde Tatil 

Köyü nitelikli 

turistik tesis 

bulunmaktadır. 

Ġzmir Seferihisar Sığacık 3049 1   3.390 

1.500.000,00 TL 

( Bir Milyon beĢ 

yüz bin Türk 

Lirası) 

Üzerinde 24 

adet Oda 

(Bungalov) 

bulunmaktadır. 

 

SatıĢ iĢlemi KDV kanunun 17 /4-r maddesi kapsamında yapılacaktır. 

Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen taĢınmaz 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesine göre 37-43. maddelerinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü 

ile satılacaktır. 

Madde 2. Ġhale kapsamında birlikte taĢınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aĢağıda 

verilmiĢtir 

1 - TaĢınmazlar imar planı sınırları içinde ve 3194 Sayılı Ġmar Kanunu hükümlerine göre 

uygulama görmüĢtür. 
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Ġmar Durumu: 3.Derece Arkeolojik Sit alanı içinde olup, 3026 ada 3 parsel 1/1000 Ölçekli 
Koruma Amaçlı Ġmar Planında Turizm Tesis Alanı, 3025 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Koruma 
Amaçlı Uygulama Ġmar Planında Turizm Tesis Alanı, 3049 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Koruma 
Amaçlı Uygulama imar Planında Günübirlik Tesis alanıdır. 

TaĢınmazlar üzerinde: 
a) 3026 ada 3 parsel üzerinde Neptün Turizm ve Ticaret Anonim ġirketi lehine 

21/08/1985 tarih ve 2654 ile1034 yevmiye no.lu sözleĢmeler, 03/02/2009 tarih 0640 yevmiye 
no.lu sözleĢmede belirtilen Ģartlarla 02/11/2032 yılına kadar Üst Kullanım hakkı tescillidir. 
Muhammen bedel taĢınmazın çıplak mülkiyetine iliĢkin olup; üzerindeki tesisi kapsamamaktadır. 
SatıĢ, taĢınmaz üzerindeki irtifak ve üst hakları ile yükümlü olarak yapılacaktır. 

b) 3025 ada 1 parsel üzerinde Yeni Atlantis Turizm ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi lehine 
08/06/1993 tarihinde baĢlayan Müstakil ve Daimi Ġrtifak hakkı tescillidir. Muhammen bedel 
taĢınmazın çıplak mülkiyetine iliĢkin olup; üzerindeki tesisi kapsamamaktadır. SatıĢ, taĢınmaz 
üzerindeki irtifak ve üst hakları ile yükümlü olarak yapılacaktır. 

c) 3049 ada 1 parsel üzerinde 24 adet oda ( Bungalov) bulunmaktadır. 
3026 ada 3 parsel, 3025 ada 1 parsel, 3049 ada 1 parseller birbirlerine komĢu parsel 

olduğundan, aralarında ekonomik bütünlük vardır. 
2 - Ġhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediyesi Belediye BaĢkanlığı 

Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 

3 - Ġhale Ģartnamesi ile ihaleye diğer evraklar Seferihisar Belediyesi Yazı ĠĢleri 
Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 

4 - Postayla yapılacak baĢvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı ĠĢleri 
Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14 Seferihisar/ĠZMĠR  

5 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

6 - SON TEKLĠFLER ĠHALEDE HAZIR BULUNAN ĠSTEKLĠLERDEN alınacağı için 
istekliler ihalede hazır bulunmalıdır. 

7 - Ġhaleye katılabilmek için; 
2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre usulüne göre hazırlanmıĢ, 
a) DıĢ Zarf 
b) Ġç Zarf 
c) Teklif Mektubu (ġartname ekinde Belediyece verilecek örneğe uygun) 
d) Kanuni ikametgah sahibi olmak (Ġkametgah ilmuhaberi/yerleĢim yeri belgesi/adres 

beyanı) 
e) Nüfus sureti (gerçek kiĢiler için ) 
f) Geçici Teminat toplam muhammen bedelin %3 oranında olup 474.000,00 TL (dörtyüz 

yetmiĢdört bin Türk lirasıdır.) 
g) ġartname alındı makbuzu 
h) BaĢkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiĢ noter tasdikli 

vekaletname 
ı) Tüzel KiĢiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ belge 
i) Gerçek kiĢi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi 
j) Tüzel kiĢi olması halinde, Ġlgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinde, 
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 
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

k) Tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği 
temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ yetki belgesi. 

8) ġartname bedeli 500 TL (BeĢ yüz Türk lirası ) 
9) Ġsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri 

Ģartname ve Ģartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 02/12/2015 tarih ve 
saat:10.30’a kadar Seferihisar Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. 

Ġlan olunur. 10238/1-1 
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TTK KARADON TĠM STOK SAHALARINA GELEN AHġAP MADEN DĠREKLERĠNĠN TAHLĠYE, 

TASNĠFĠ, ĠSTĠFĠ, MÜESSESE HIZARLARINDAN ĠMALAT SAFHALARINDAN GEÇĠRĠLMEDEN 

VEYA GEÇĠRĠLEREK TAHKĠMAT MALZEMELERĠNĠN OCAK ARABALARINA VE/VEYA 

KAMYONLARA YÜKLENMESĠ VE ĠMALAT MALZEMELERĠNĠN BĠÇME-BOYLANDIRMA  

ĠLE HIZARLARDAN ÇIKACAK TALAġIN SATILMASI VE MÜESSESE STOK  

SAHASINDAN GELĠK ĠġLETMESĠ BACAAĞZINA TAġINMASI ĠġĠ  

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNUNUN 3/g MADDESĠ  

KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE  

ĠHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin: 

Ġhale Kayıt No  2015/156161 

a) Adresi  : TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma @taskomuru.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Muhtelif AhĢap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, 

biçme, yükleme ve taĢıma iĢleri  

  Miktarı:22.000 m3 

b) Teslim yeri  :  Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Karadon 

Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarları ile 

Direk harmanından Gelik ĠĢletme bacaağzına taĢıma 

c) Teslim tarihi : ĠĢin BaĢlama Tarihi: 01.01.2016 

  ĠĢin BitiĢ tarihi: 31.12.2016 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 07/12/2015 - 15.00 

c) Dosya no  1532110 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - Ġsteklilerin Ġhaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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



17 Kasım 2015 – Sayı : 29535 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) Ġdari Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu Ģartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği idari ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 16. maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüĢ ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu Ģartnamenin 16.maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu 

belgelerin taĢıması gereken kriterler 

a) Ġsteklinin ihale konusu iĢi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıĢtıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu iĢi yapmıĢ; 

hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre iĢçisi ile Ģoför (en az 1 kiĢi ehliyetli) ve iĢ makinesi operatörü 

(en az 1 kiĢi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar iĢçiyi çalıĢtıracaktır. 

b) Maden direği taĢınması iĢini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iĢ makinesine 

(kapma) ait bilgi ve belgeler (TaĢıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boĢaltma için 1 adet 

kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma Ģartı aranmayacak olup, taahhüt 

edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. 

Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaĢ veya amortisman defterinde 

kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müĢavir yada serbest muhasebeci 

mali müĢavir raporu ile tevsik edilecektir. 

c) Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dıĢında kamu ve 

özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin olarak;  

Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeleri veya Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya 

sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme bedelinin en az % 80’inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine 

iliĢkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin 

%25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (ĠĢ 

deneyim belge düzenlemeye yetkili Kurumlardan ĠĢ bitirme belgesi, özel sektörde yapılan iĢlerde 

sözleĢme ve buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ 
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deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iĢ deneyim tutarının en az 

%10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamının ise, istenen iĢ 

deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iĢ ortaklığının ortakları 

tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuĢ olan iĢ ortaklığının 

gerçekleĢtirdiği bir iĢten elde edilen iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot 

ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iĢ deneyim tutarını 

sağlaması koĢulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iĢ deneyim 

tutarını sağlaması zorunludur. Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iĢ 

deneyimine iliĢkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. ĠĢ ortaklığında teknolojik ürün deneyim 

belgesini sunan ortağın kendisine ait iĢ deneyim tutarına iliĢkin asgari yeterlik kriterini sağladığı 

kabul edilir.  

d) Benzer iĢ olarak; ahĢap malzemeyi biçmiĢ olma Ģartı aranacaktır. 

5 - Ġhale, Bu Ģartnamede katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır 

6 - Bu hizmet ihalesinde iĢin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

Ģartnameler 150,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 07.12.2015, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paĢa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iĢ kalemi için ayrı ayrı 

birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iĢ kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iĢ kalemlerinin 

tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların iĢ 

miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaĢ için verilecek teklifin miktar ile çarpımından 

bulunan tutarın, hizmet iĢleri toplam tutarından düĢülmesi sonucu elde edilecek tutar üzerinden 

değerlendirme yapılacaktır. Bütün iĢ kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.  

10 - Ġstekliler 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 dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 

13.1- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için 

aĢağıdaki maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

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

 10236/1-1 
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KURUMUMUZ MÜESSESELERĠ ĠHTĠYACI TOPLAM 3.066 M3 (86.000 ADET) 1,20 M’LĠK 

KERTĠLĠ, KERTĠSĠZ VE 1,00 M’LĠK KERTĠLĠ HAZIR AHġAP DOMUZDAMI ALIMI ĠġĠ 

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin: 

Ġhale Kayıt No  2015/156317 

a) Adresi  : TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma @taskomuru.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Hazır ahĢap Domuzdamı malzemesi alımı iĢi  

  Kayın veya MeĢe cinsi ağaçtan mamül domuz damı 

malzemesi 

  Toplam Miktarı: 3.066 m3 (86.000 adet) 

  1.656 m3 (46.000 Adet) Kertili 

  1.260 m3 (35.000 Adet) Kertisiz 

  150 m3 (5.000 Adet) Kertili 

b) Teslim yeri  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Direk 

iĢleri ġube Müdürlüğünün belirleyeceği Kurumumuz 

Müesseseleri  

c) Teslim tarihi : ĠĢin BaĢlama Tarihi: SözleĢmenin imzalanmasına 

müteakip Ocak -Aralık ayları arasında (Aralık dahil) 

aylık en az 256 m3 (138 m³ Kertili, 1,20 m³ Kertisiz, 

1.20 m ve 13 m3 kertili 1,00 m) olacak Ģekilde 

düzenlenecek ve temin iĢi de bu program dahilinde 

yürütülecektir. Ancak ihalenin kısmi olarak farklı 

yüklenicilerin üzerinde kalması durumunda, 1.656 m³ 

(1.20 m) Kertili Hazır AhĢap Domuzdamı malzemesi 

için her ay en az 318 m³ (8.833 Adet); 1.260 m³ Kertisiz 

Hazır AhĢap Domuzdamı malzemesi için her ay en az 

105 m³ (2.917 Adet) 150 m3 (1,00 m) Kertili Hazır 

ahĢap domuzdamı malzemesi için her ay en az 13 m3 

(417 Adet) teslim edilecektir. Malın teslim miktarları, 

Kurumumuz Müesseselerinin ihtiyacına göre 

değiĢtirilebilecektir. Teslim iĢi 2016 yılı sonuna kadar 

bitirilecektir 
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3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 07/12/2015 - 15.00 

c) Dosya no : 1532207 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - Ġsteklilerin Ġhaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) Ġdari Ģartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu Ģartnamenin 55. nci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği idari ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüĢ ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu Ģartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler 
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a) Ġstekliler; imalat iĢinin yapılacağı makineler, buharlama iĢleminin yapılacağı tesisler ile 

taĢıma iĢini yapacak araçlara ait belgeleri ihale komisyonuna sunacaklardır. Ġhale konusu iĢi 

yerine getirecek makine ve araçların, yüklenicinin kendi malı olma Ģartı aranmayacak olup, 

taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması 

gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaĢ veya amortisman 

defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müĢavir yada serbest 

muhasebeci mali müĢavir raporu ile tevsik edilecektir. 

b) a - Ġstekli Ġmalatçı ise Ġmalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu, 

b - Ġstekli yetkili satıcı ise, Ġmalatçının Ġmalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi, 

c - Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren Ġmalatçı veya yetkili satıcı ise 

yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi. 

c) Ġdarenin ihtiyacına uygun olarak imal ettirilmek suretiyle satın alınması öngörülen mal 

alım ihalelerinde, bu imalatın yapılabilmesi ve ihale konusu iĢin yerine getirilebilmesi için gerekli 

görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler. 

Ġstekliler domuzdamı malzemelerini hangi program dahilinde teslim edeceklerine dair bir 

teslim programını; ihale komisyonuna sunacaklardır. 

d) istekliler ĠĢin BaĢlama Tarihi: SözleĢmenin imzalanmasına müteakip Ocak -Aralık 

ayları arasında (Aralık dahil) aylık en az 256 m3 (138 m³ Kertili, 1,20 m³ Kertisiz, 1.20 m ve 13 m3 

kertili 1,00 m) olacak Ģekilde düzenlenecek ve temin iĢi de bu program dahilinde yürütülecektir. 

Ancak ihalenin kısmi olarak farklı yüklenicilerin üzerinde kalması durumunda, 1.656 m³ (1.20 m) 

Kertili Hazır AhĢap Domuzdamı malzemesi için her ay en az 318 m³ (8.833 Adet); 1.260 m³ 

Kertisiz Hazır AhĢap Domuzdamı malzemesi için her ay en az 105 m³ (2.917 Adet) 150 m3 (1,00 m) 

Kertili Hazır ahĢap domuzdamı malzemesi için her ay en az 13 m3 (417 Adet) teslim edilecektir. 

Malın teslim miktarları, Kurumumuz Müesseselerinin ihtiyacına göre değiĢtirilebilecektir. Teslim 

iĢi 2016 yılı sonuna kadar bitirilecektir 

e) Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dıĢında kamu ve 

özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin olarak; Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeleri veya Devredilen iĢlerde 

devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme bedelinin en az %80’inin 

gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul 

iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. 

Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim 

belgesinin sunulması gerekir. (ĠĢ deneyim belge düzenlemeye yetkili Kurumlardan ĠĢ Bitirme 

belgesi, özel sektörde yapılan iĢlerde sözleĢme ve buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). ĠĢ 

ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, 

istenen iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iĢ deneyim 
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tutarı toplamının ise, istenen iĢ deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye 

katılan iĢ ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha 

önce kurulmuĢ olan iĢ ortaklığının gerçekleĢtirdiği bir iĢten elde edilen iĢ deneyimini gösteren 

belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara 

göre asgari iĢ deneyim tutarını sağlaması koĢulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın 

kendi kısmı için istenen iĢ deneyim tutarını sağlaması zorunludur. 

Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iĢ deneyimine iliĢkin 

yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. ĠĢ ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 

ortağın kendisine ait iĢ deneyim tutarına iliĢkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.  

d) Benzer iĢ olarak; ahĢap malzemeyi biçmiĢ olma Ģartı aranacaktır.  

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilecektir. Ancak her bir iĢ kalemi için miktar 

bölünmeyecek, değerlendirmede her bir iĢ kalemi dikkate alınarak yapılacaktır. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

Ģartnameler 200,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 07.12.2015, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paĢa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

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

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler 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 dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

Ġlan olunur. 10237/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 3988 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler: 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi : Üsküdar 

c) Cinsi : Arsa 

d) Pafta No :  - 

e) Ada No : 863 

f) Parsel No : 19 

g) Yüzölçümü : 958,52 m2 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

i) Halihazır : BoĢ 

j) Ġmar Durumu : Konut Alanı 

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

l) Adres (Cadde-Sokak-No) : Çengelköy Mah. Kaldırım Cad. 

3 - Muhammen Bedeli : 3.834.080.-TL 

4 - Geçici Teminatı : 115.022,40 TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 02 Aralık 2015 - 13:00 Son teklif verme saati: 13:00 

6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/Ġstanbul 

7 - Ġhale Usulü : 2886 Devlet Ġhale Kanunu'nun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi : Emlak Müdürlüğü'nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir. 

  Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 Fatih/ĠSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 88 - Fax: 0212 449 51 33 

9 - ġartname Bedeli : 100.-TL 

10 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aĢağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf 

içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf 

b) Gerçek kiĢiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul'da ikamet kaydı 

olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya 

"Pasaport" ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 
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c) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), 

d) Tüzel kiĢiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi 

d-a) Tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kiĢiliğin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

d-b) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin (d-a)'daki 

esaslara göre temin edecekleri belge, 

e) Tüzel kiĢiler için imza sirküleri, 

e-a) Tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk 

DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

e-b) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin (e-a) 

fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

f) istekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekaletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ 

olması gereklidir.) 

g) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu'na uygun olarak düzenlenmiĢ Geçici Teminat 

h) Ġsteklilerin ortak giriĢimi olması halinde, ortak giriĢim beyannamesi 

11 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ġhale 

Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını 

ihale günü (02 Aralık 2015) en geç saat 13:00'a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye 

Encümeni'ne (Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/ĠSTANBUL) 

sıra numaralı alındı belgeleri karĢılığında telsim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

12 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım 

sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. ġehzadebaĢı Cad. No: 25   34124 Fatih/ĠSTANBUL) 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

13 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 10232/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI  

ĠHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

1 - Ġhale Konusu; 

Ġlimiz sınırlarında bulunan ve aĢağıda yeri, alanı, paftası ile Ģartnamesinde koordinatları 

verilen jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve 

Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesi 1 inci fıkrası (c) bendi ve Uygulama 

Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45 inci Maddesine 

göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir. 

2 - Ġhale edilecek sahalar; 

2.1 - AyaĢ Ġlçesi Akkaya Köyü sınırlarında H28d3-d4 paftalarında bulunan 4909,68 

hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası; 

2.1 a) Muhammen bedeli : 60.000 TL 

2.1 b) Geçici teminatı : 1.800 TL 

2.1 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:13:00 

2.2 - AyaĢ Ġlçesi Uğurçayırı Köyü sınırlarında H28d3 paftasında bulunan 1916,40 

hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası; 

2.2 a) Muhammen bedeli : 60.000 TL 

2.2 b) Geçici teminatı : 1.800 TL 

2.2 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:13:10 

2.3 - Çamlıdere Ġlçesi Atça Köyü sınırlarında G28c3-c4 paftalarında bulunan 4200,0 

hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.3 a) Muhammen bedeli : 60.000 TL 

2.3 b) Geçici teminatı : 1.800 TL 

2.3 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:13:20 

2.4 - AyaĢ Ġlçesi Ilıca Mevkiinde H28c4-d3 paftalarında bulunan 1518,98 hektarlık 

jeotermal kaynak arama sahası; 

2.4 a) Muhammen bedeli : 40.000 TL 

2.4 b) Geçici teminatı : 1.200 TL 

2.4 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:13:30 

2.5 - Güdül Ġlçesi Çağa Mevkiinde H28d2-d3 paftalarında bulunan 1936,69 hektarlık 

jeotermal kaynak su arama sahası; 

2.5 a) Muhammen bedeli : 40.000 TL 

2.5 b) Geçici teminatı : 1.200 TL 

2.5 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:13:40 

2.6 - AyaĢ Ġlçesi Bayram Köyü sınırlarında H28c4 paftasında bulunan 1488,82 hektarlık 

jeotermal kaynak arama sahası; 

2.6 a) Muhammen bedeli : 40.000 TL 

2.6 b) Geçici teminatı : 1.200 TL 

2.6 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:13:50 
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2.7 - Beypazarı Ġlçesi Yoğunpelit Köyü sınırlarında H28a4-d1 paftalarında bulunan 

2834,89 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.7 a) Muhammen bedeli : 40.000 TL 

2.7 b) Geçici teminatı : 1.200 TL 

2.7 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:14:00 

2.8 - Etimesgut Ġlçesi sınırlarında I29a1-a2-a4 paftalarında bulunan 4633,3 hektarlık 

jeotermal kaynak arama sahası; 

2.8 a) Muhammen bedeli : 40.000 TL 

2.8 b) Geçici teminatı : 1.200 TL 

2.8 c)  Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:14:10 

2.9 - GölbaĢı Ġlçesi Ġncek Mahallesi sınırlarında I29a3-b4 paftalarında bulunan 4974,72 

hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.9 a) Muhammen bedeli : 40.000 TL 

2.9 b) Geçici teminatı : 1.200 TL 

2.9 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:14:20 

2.10 - Kazan Ġlçesi Karalar Köyü sınırlarında H29d1-d2 paftalarında bulunan 2470,42 

hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.10 a) Muhammen bedeli : 40.000 TL 

2.10 b) Geçici teminatı : 1.200 TL 

2.10 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:14:30 

2.11 - Kazan Ġlçesi Karalar Köyü sınırlarında H29d1-d2 paftalarında bulunan 3206,24 

hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası; 

2.11 a) Muhammen bedeli : 40.000 TL 

2.11 b) Geçici teminatı : 1.200 TL 

2.11 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:14:40 

2.12 - Pursaklar Ġlçesi Saray Mahallesi sınırlarında H29c3-c4 paftalarında bulunan 

2666,54 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.12 a) Muhammen bedeli  : 40.000 TL 

2.12 b) Geçici teminatı : 1.200 TL 

2.12 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:14:50 

2.13 - Yenimahalle Ġlçesi ġehitali Köyü sınırlarında I28b3-c2, I29a4-d1 paftalarında 

bulunan 4046,77 hektarlık jeotermal kaynak ve  doğal mineralli su  arama sahası; 

2.13 a) Muhammen bedeli : 40.000 TL 

2.13 b) Geçici teminatı : 1.200 TL 

2.13 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:15:00 

2.14 - Yenimahalle Ġlçesi Yapracık Mahallesi sınırlarında I29a2-a3-a4 paftalarında 

bulunan 3634,92 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.14 a) Muhammen bedeli : 40.000 TL 

2.14 b) Geçici teminatı : 1.200 TL 

2.14 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:15:10 
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2.15 - Yenimahalle Ġlçesi sınırlarında I29a2-a3-a4 paftalarında bulunan 4900,74 hektarlık 

jeotermal kaynak arama sahası; 

2.15 a) Muhammen bedeli : 40.000 TL 

2.15 b) Geçici teminatı : 1.200 TL 

2.15 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:15:20 

2.16 - Altındağ Ġlçesi Karacaören Köyü sınırlarında H29c3 paftasında bulunan 66 hektarlık 

jeotermal kaynak arama sahası; 

2.16 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 

2.16 b) Geçici teminatı : 600 TL 

2.16 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:15:30 

2.17 - Çankaya Ġlçesi Balgat Mahallesi sınırlarında I29b1-b4, I29a3 paftalarında bulunan 

4950,09 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsat sahası; 

2.17 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 

2.17 b) Geçici teminatı : 600 TL 

2.17 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:15:40 

2.18 - Elmadağ Ġlçesi Yakupabdal Mahallesi sınırlarında I29b3 paftasında bulunan 400 

hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.18 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 

2.18 b) Geçici teminatı : 600 TL 

2.18 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:15:50 

2.19 - Elmadağ Ġlçesi Yurtbeyi Köyü sınırlarında I29b3, I29c2 paftalarında bulunan 

2056,76 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.19 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 

2.19 b) Geçici teminatı : 600 TL 

2.19 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:16:00 

2.20 - Keçiören Ġlçesi Bağlum Mahallesi sınırlarında H29c4 paftasında bulunan 1017,94 

hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.20 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 

2.20 b) Geçici teminatı : 600 TL 

2.20 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:16:10 

2.21 - Kızılcahamam Ġlçesi Kızılcaviran Köyü sınırlarında G29d4, H29a1 paftalarında 

bulunan 3866,75 hektarlık doğal mineralli su arama sahası; 

2.21 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 

2.21 b) Geçici teminatı : 600 TL 

2.21 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:16:20 

2.22 - Nallıhan Ġlçesi Akdere Köyü sınırlarında H26c1 paftasında bulunan 2240 hektarlık 

jeotermal kaynak arama sahası; 

2.22 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 

2.22 b) Geçici teminatı : 600 TL 

2.22 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:16:30 
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2.23 - Yenimahalle Ġlçesi Ergazi Mahallesi sınırlarında I29a2 paftasında bulunan 300 

hektarlık doğal mineralli su arama sahası; 

2.23 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 

2.23 b) Geçici teminatı : 600 TL 

2.23 c) Ġhale tarihi : 02.12.2015 Saat:16:40 

3 - ĠHALENĠN YERĠ VE ġARTNAME TEMĠNĠ: 

3.1 ġartname temini: ġartname, Varlık Mahalle Tazminat Caddesi No: 67/C Blok-

Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon 

BaĢkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden 100 TL karĢılığında 

temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. ġartname bedeli BaĢkanlığımız 

Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Ulus Ģubesi TR 860001000683000010006402 

No’lu hesaba yatırılacaktır. 

3.2. Ġhalenin yapılacağı yer:  Ġhale, Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: 67 

Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon 

BaĢkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü ihale odasında yapılacaktır. 

3.3. Tekliflerin verileceği yer; Varlık Mah. Tazminat Caddesi No: 67/C Blok-

Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon 

BaĢkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ihale komisyon 

baĢkanlığına verilecektir. 

4 - ĠHALEYE KATILMA BELGELERĠ: 

4.1. Gerçek kiĢi istekliler için; 

a) Adres beyannamesi, 

b) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi, 

c) Noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2. Tüzel KiĢiliğe haiz Ġstekliler için; 

a) Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2015 

yılında alınmıĢ Oda kayıt belgesi  

b) Noter tasdikli imza sirküleri 

c) Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,  

d)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik 

eden belgeler,  

e) Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi. 

f) Yurt dıĢından yapılacak olan baĢvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

BaĢkonsolosluklarınca veya T.C. DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

4.3. Ortak Belgeler; 

a) Ġhale konusu iĢe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın BaĢkanlığımızın 

T.C. Ziraat Bankası Ulus ġubesi’nde bulunan TR 860001000683000010006402 nolu hesabına 

yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu, 

b) Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kiĢilerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin imza beyannamesi, 

c) ġartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka makbuzu, 

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 10278/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 2016 yılı 

Koyun - Keçi Çobanlık iĢçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı’nda ve ilgili 

ĠĢletme Müdürlüğünde görülebilir. Ġstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 

Daire BaĢkanlığı’ndan 200,00 TL karĢılığında temin edebilirler. 

Ġhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden 

az olmamak üzere geçici teminat verecektir.  

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 27.11.2015 Cuma günü saat 16:00’ya 

kadar TĠGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir. 

Ġhale aynı gün ve saatte TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62   Bakanlıklar/ANKARA 

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 417 78 39 10260/1-1 

—— • —— 

OBRUK HES REHABĠLĠTASYON ÇALIġMALARI KAPSAMINDA 3. VE 4. ÜNĠTELERĠN  

YÜZEY HAZIRLAMA, BOYAMA VE KAPLAMA 

YAPILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketinden: 

1 - ĠKN NO: 2015/157567 

2 - Obruk HES Rehabilitasyon ÇalıĢmaları Kapsamında 3. ve 4. Ünitelere ait 

elektromekanik ekipmanların anti korozyon tedbir iĢleri (yüzey hazırlama, boyama ve kaplama) 

yaptırılacaktır. 

3 - Bu iĢe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / 

ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 Dahili: 289) Kurumumuzun Satın Alma ve Tedarik Hizmetleri 

Dairesi BaĢkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’nden ücretsiz temin edilebilir. 

4 - Ġsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 

mektuplarını, en geç 26 KASIM 2015 PerĢembe günü Saat 14.30’a kadar yukarıdaki adreste 

bulunan genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı 

meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Kurumumuz 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale Kanunlarına tabi olmayıp, bahis konusu 

ihale TEMSAN Satın Alma ve Ġhale Yönetmeliği esaslarına göre Açık Ġhale Usulü Ģeklinde 

yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, iĢi bölmekte, dilediğine kısmen veya tamamen 

vermekte serbesttir. 

6 - 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ġhale 

Uygulama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi 

itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı gerçek kiĢiler ile Türkiye 

Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel kiĢiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır. 

 10178/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden: 

UZMAN YARDIMCISI GĠRĠġ SINAV ĠLANI 

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim ġirketine; 

- Siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da en az 4 yıllık 

lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan 

yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarının ĠĢletme, Ġktisat, Maliye, ÇalıĢma Ekonomisi ve 

Endüstri ĠliĢkileri, Kamu Yönetimi, Ekonomi, Ekonometri, Uluslararası ĠliĢkiler bölümlerinden 

birini bitirmiĢ olanlardan mali alanda çalıĢtırılmak üzere 15 Uzman Yardımcısı, 

- Siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da en az 4 yıllık 

lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan 

yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarının ĠĢletme, Ġktisat, Maliye, ÇalıĢma Ekonomisi ve 

Endüstri ĠliĢkileri, Kamu Yönetimi, Ekonomi, Ekonometri, Uluslararası ĠliĢkiler bölümlerinden 

birini bitirmiĢ olanlardan ekonomi alanında çalıĢtırılmak üzere 8 Uzman Yardımcısı, 

- Mühendislik Fakültesi ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip bu okullara denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından Bilgisayar 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiĢ olanlardan 12 Uzman 

Yardımcısı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

HaberleĢme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiĢ olanlardan 3 Uzman Yardımcısı ve 

Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmiĢ olanlardan 2 Uzman Yardımcısı, 

olmak üzere sınavla toplam 40 Uzman Yardımcısı alımı öngörülmektedir. 

Banka, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda baĢarılı aday bulunmadığı 

takdirde, baĢarılı aday sayısı kadar Uzman Yardımcısı alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve 

sayılar arasında değiĢiklik yapabilir. 

GiriĢ sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalı olup yazılı sınav 10/01/2016 tarihinde 

Ankara’da saat 10:00’da baĢlayacak ve tek oturumda yapılacaktır. 

A) Sınava baĢvuracak adayların; 

1 - a) Türk vatandaĢı olması, 

b) Kamu haklarından yasaklı bulunmaması, 

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten 

iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile 

Devletin güvenliğine karĢı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli 

savunmaya karĢı suçlar, Devlet sırlarına karĢı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin 

ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkûm olmaması, 

ç) Askerlikle ilgisi bulunmaması, askerlik çağına gelmemiĢ olması veya askerlik çağına 

gelmiĢ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ veya erteletmiĢ olması, 

d) BaĢka kuruluĢlara karĢı, karĢılıksız devir hariç, zorunlu hizmet yükümlülüğü 

bulunmaması, 

e) Daha önce çalıĢtıkları iĢ yerlerinden disiplin cezası nedeniyle iĢten çıkarılmamıĢ 

olması, 

f) Mevzuatla mali sektörde çalıĢması yasaklanmamıĢ olması.  
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g) 01/01/2015 tarihi itibariyle 30 yaĢını doldurmamıĢ olması (01/01/1985 tarih ve sonraki 

doğumlu adayların baĢvuruları kabul edilecektir), 

ğ) Sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk 

koĢullarına elveriĢli olması, 

h) Banka tarafından daha önce açılmıĢ Uzman Yardımcılığı sınavına bir defadan fazla 

girmemiĢ olması, 

2 - Sınava girmek için müracaat eden adayların Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi 

(ÖSYM) tarafından, 05/06 Temmuz 2014 veya 04/05 Temmuz 2015 tarihinde yapılan Kamu 

Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda; 

- Siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun 

olanlardan mali alanda sınava gireceklerin KPSSP26, KPSSP50 ve KPSSP59 puan türlerinin 

herhangi birinden en az 70 puan almıĢ olması, baĢvuruda bulunanlar arasında yapılacak 

sıralamada en yüksek puana sahip 300 aday arasında yer alması,  

- Siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun 

olanlardan ekonomi alanında sınava gireceklerin KPSSP18, KPSSP22 ve KPSSP28 puan 

türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almıĢ olması, baĢvuruda bulunanlar arasında yapılacak 

sıralamada en yüksek puana sahip 160 aday arasında yer alması,  

- Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olanların KPSSP4 

ve KPSSP7 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almıĢ olması ve baĢvuruda bulunanlar 

arasında yapılacak sıralamada en yüksek puana sahip 240 aday arasında yer alması,  

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektronik ve HaberleĢme 

Mühendisliği bölümlerinden mezun olanların KPSSP4 ve KPSSP7 puan türlerinin herhangi 

birinden en az 70 puan almıĢ olması ve baĢvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en 

yüksek puana sahip 60 aday arasında yer alması,  

- Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olanların KPSSP4 ve KPSSP7 puan 

türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almıĢ olması ve baĢvuruda bulunanlar arasında 

yapılacak sıralamada en yüksek puana sahip 40 aday arasında yer alması,  

(Sınava katılmaya hak kazanan en son aday ile eĢit puan alan adaylar da sınava 

çağrılacaktır.) 

3- Adayların siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden 

mezun olanlar için ÖSYM tarafından sınav baĢvuru tarihi esas olmak üzere son iki yıl içerisinde 

gerçekleĢtirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından Ġngilizce branĢında (YDS veya e-

YDS) en az 50 puan almıĢ olması veya TOEFL ĠBT sınavından en az 60 puan almıĢ olması,  

gerekmektedir. 

B) BaĢvuru esnasında istenecek belgeler: 

Sınava girmek isteyen adaylar 23/11/2015 - 04/12/2015 tarihleri arasında 

https://aday.ankara.edu.tr internet sitesi üzerinden ön baĢvuruda bulunacaklardır. 

Sınava baĢvuran adaylardan sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli 

olarak ön baĢvuruda sanal pos aracılığıyla herhangi bir ek ücret ödenmeksizin 70,00 TL (YetmiĢ 

Türk Lirası) sınav ücreti tahsil edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylara sınava girip 

girmediklerine bakılmaksızın sınav ücreti geri ödenmeyecektir. Sınava girmeye hak kazanamayan 

adayların katkı ücretleri ön baĢvuruda bildirdikleri IBAN numarasına iade edilecektir.  
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BaĢvuru koĢulları uygun bulunan adaylar; 

1 - Bankanın internet sayfasından (www.kalkinma.com.tr) veya Ġnsan Kaynakları Daire 

BaĢkanlığından temin ederek dolduracakları GiriĢ Sınavı BaĢvuru Formunu, 

2 - 2 adet vesikalık fotoğrafı, 

3 - KPSS Sonuç Belgesi ile YDS, e-YDS veya TOEFL ĠBT sonuç belgelerinden herhangi 

birisini, 

04/12/2015 tarihi saat 17:30’a kadar Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ. Ġzmir Caddesi No: 35 

06440 Kızılay/ANKARA adresi Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığına elden ya da posta yolu ile 

ulaĢtıracaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

BaĢvuru evrakı eksik olan, evrakında silinti, kazıntı veya tahrifat olan ve GiriĢ Sınavı 

BaĢvuru Formunda yanlıĢ ve eksik beyanda bulunan adayların baĢvuruları kabul edilmeyecektir. 

C) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara, 30/12/2015 tarihinden itibaren 

https://aday.ankara.edu.tr internet sitesi üzerinden Sınav GiriĢ Belgesi verilecektir. Sınav GiriĢ 

Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda Sınav GiriĢ Belgesi ile birlikte 

TC Kimlik No yazılı ve güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport belgelerinden 

birini ibraz etmek zorundadır. 

D) Yazılı Sınav ve Konuları: 

Sınavın yazılı aĢaması test biçiminde ve tek oturum halinde yapılacaktır. Sınav 100’er 

adet alan bilgisi sorusundan oluĢacaktır. 

 

I - Mali alanda sınava girecek Siyasal Bilgiler, Ġktisat, ĠĢletme, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

fakültelerinden mezun olanlar için sınav konuları ve dağılımı; 

Konular % Ağırlık 

Genel Muhasebe 30 

ġirketler Muhasebesi 10 

Maliyet Muhasebesi 15 

Finansal Matematik 15 

Mali Tablolar-Finansal Analiz 30 

 

II - Ekonomi alanında sınava girecek Siyasal Bilgiler, Ġktisat, ĠĢletme, Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler fakültelerinden mezun olanlar için sınav konuları ve dağılımı; 

Konular % Ağırlık 

Mikro Ġktisat 15 

Makro Ġktisat  15 

Para-Banka ve Finansal Piyasalar  15 

Maliye Politikası 10 

Uluslararası Ġktisat 10 

Matematiksel Ġktisat 15 

Türkiye Ekonomisi 10 

Ġstatistik 10 
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III - Mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği 

bölümlerinden mezun olanlar için sınav konuları ve dağılımı; 

 

Konular % Ağırlık 

Matematik ve mühendislik uygulamaları  10 

Sayısal mantık tasarımı 5 

Bilgisayar mimarisi  10 

Veri haberleĢmesi  5 

Bilgisayar programlama  25 

Bilgisayar ağları  5 

Veri yapıları ve algoritmalar 20 

Ağ ve bilgi güvenliği 5 

Genel matematik  5 

Genel istatistik  5 

Olasılık hesapları  5 

 

IV - Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olanlar için sınav konuları ve dağılımı; 

Konular % Ağırlık 

Matematik (calculus I-II, diferansiyel denklemler ve lineer cebir) 10 

Ġstatistik  10 

Yöneylem AraĢtırması  10 

Yatırım Analizi  10 

Servis Sistemleri 5 

Üretim Planlama ve Kontrolü  10 

Benzetim  15 

Süreç Yönetimi 10 

Kalite Yönetimi 10 

Finansal Modelleme  10 

 

Ģeklinde oluĢacaktır. 

- Sınav salonlarına hesap makinesi, cep telefonu ve benzeri elektronik aygıtlar 

alınmayacaktır. 

E) Değerlendirme 

- Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda baĢarılı olabilmeleri için her bir aĢamadan en az 70 

puan almaları Ģarttır. 

- Yazılı sınavda baĢarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan baĢlamak üzere 

yapılacak sıralamada siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri 

mezunlarından mali alanda ilk 60 aday, ekonomi alanında ilk 32 aday, Bilgisayar Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 48 aday, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği ve Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 12 

aday ve Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 8 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son 

sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir. 
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Adaylar sınav sorularına ve sınavın uygulamasına iliĢkin itirazlarını sınav tarihinden 

itibaren en geç 3 (üç) iĢ günü içerisinde, TC Ziraat Bankası Ankara Kamu GiriĢimci Ģubesi 

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi Sınav Yönetim Merkezi 

ĠBAN:TR120001002532699103995001 numaralı hesabına 15 TL (OnbeĢ Türk Lirası) itiraz ücreti 

yatırarak alınan banka dekontu ve sınav dalının yazılı olduğu dilekçe ile Bankaya yapacaklardır.  

Adaylar sınav sonuçlarına iliĢkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlanmasından 

itibaren en geç 5 (beĢ) iĢ günü içerisinde, TC Ziraat Bankası Ankara Kamu GiriĢimci Ģubesi 

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi Sınav Yönetim Merkezi 

ĠBAN:TR120001002532699103995001 numaralı hesaba 15 TL (OnbeĢ Türk Lirası) itiraz ücreti 

yatırarak alınan banka dekontu ve sınav dalının yazılı olduğu dilekçe ile Banka’ya yapacaklardır.  

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri 

dikkate alınmayacaktır. 

-Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda sorumlu oldukları konulara iliĢkin bilgi düzeyleri, 

bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, 

davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel 

yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı gibi hususlar Kurul 

üyelerince hazırlanacak soru ve cevap setleri ile değerlendirilecektir.  

-Yazılı ve sözlü sınavlarda baĢarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması 

alınarak elde edilen ortalama sonucuna göre; siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi ve idari 

bilimler fakülteleri mezunu ile mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

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

HaberleĢme Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği mezunu adayların giriĢ sınavı puanı ve baĢarı 

sırası belirlenecektir. EĢit puan alan adaylar arasındaki sıralamada mezuniyet sonrası eğitim 

durumu, yabancı dilbilgisi düzeyi ve KPSS puanı dikkate alınacaktır. Gerek görüldüğünde asil 

aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenebilir. 

F) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, adaylarda aranacak diğer Ģartlar ile istenecek 

diğer belgeler sözlü sınav tarihi ve yeri ve giriĢ sınavını kazananların listesi Bankanın internet 

sayfasında (www.kalkinma.com.tr) ilan edilecektir. Sözlü sınavda baĢarılı olan adayların 

adreslerine ayrıca yazılı olarak tebligat yapılacaktır. 10262/1-1 

—— • —— 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan: 

TĠCARĠ UNVANI : 2013 ENERJĠ TUR. GIDA VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

TEBLĠGAT ADRESĠ : HARBĠYE MAH, TEġVĠKĠYE CAD. SADUN APT. NO: 19/8 

ġĠġLĠ/ĠSTANBUL 

Muğla Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Bodrum Devlet Hastanesi 

için 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile yapılan büfe 

kiralama ihalesinde sözleĢme imzalanan 2013 Enerji Tur. Gıda ve Tic. Ltd. ġti. firmasının kira 

taksit tutarlarını vadesinde ödememesinden dolayı yazılan ihtarlar sonunda, kiracı tarafından 

herhangi bir ödeme yapılmadığı tespit edildiğinden, sözleĢmenin 11'inci maddesinde belirtilen 

"...taahhüdünü sözleĢme ve Ģartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi..." hükmüne 

göre sözleĢmesi 06.11.2015 tarihinde feshedilmiĢ olup, sözleĢmenin 10'uncu maddesine göre bu 

mektubun tebliğini müteakip 15 (on beĢ) gün içinde ticari alanın tahliye edilmesi, idareye tutanak 

karĢılığında teslim edilmesi ve bu tahliye iĢleminin geciktirilmesi halinde ise 2886 sayılı Devlet 

Ġhale Kanununun 75 inci maddesine göre iĢlem tesis edileceği hususu ilgiliye ilanen tebliğ olunur. 

 10269/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 5862  Karar Tarihi: 09/11/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2015 tarihli toplantısında; Boru Hatları ile 

Petrol TaĢıma A.ġ.’nin (BOTAġ) ulusal iletim Ģebekesi yatırım programı için alınmıĢ olan 

03/09/2015 tarihli ve 5762 sayılı Kurul Kararı aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine, 

karar verilmiĢtir. 

Madde 1 - 09/09/2015 tarihli ve 29470 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 03/09/2015 tarihli ve 5762 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesindeki ―293.647.000 TL‖ 

rakamı ―238.608.000 TL‖ olarak değiĢtirilmiĢtir. 

Madde 2 - Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu BaĢkanı yürütür. 

 10266/1-1 
————— 

KURUL KARARI 

Karar No: 5861 Karar Tarihi: 09/11/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2015 tarihli toplantısında; 

(1)BaĢkent Elektrik Dağıtım A.ġ.’nin 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teĢkil 

eden "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi 

ve GerçekleĢmesinin Ġzlenmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar" eki "Ek-1" tablosunun 2015 yılı 

itibariyle geçerli olmak üzere aĢağıda yer aldığı Ģekliyle revize edilmesine, 

karar verilmiĢtir. 
 

 
 10267/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi 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 : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10297/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi 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 : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10296/1-1 
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ 

REKTÖRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe KAYSERĠ - TALAS 

Adresi 
TALAS YOLU 5. KM 

TALAS / KAYSERĠ 
Tel-Faks 0 352 437 49 14 - 0 352 437 52 80 

Posta Kodu 38039 E-Mail imid@erciyes.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Aysel YAVUZ  

Adresi 

HARMAN MAH. YUNUS EMRE 

CADDESĠ ĠPEK SĠTESĠ NO: 24/19 

TALAS / KAYSERĠ 

 

T.C. Kimlik No. 50002351488  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10270/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

GEÇİCİ BAKANLAR KURULUNUN YENİ HÜKÜMET KURULUNCAYA KADAR GÖREVE
DEVAM ETMESİNE DAİR İŞLEM
–– Geçici Bakanlar Kurulunun, Yeni Hükümet Kuruluncaya Kadar Göreve Devam Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Türk Silâhlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve

Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Galatasaray Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Galatasaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Gediz Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin

Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2015-20)
— Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (No: 2015/43)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/63 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/64 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/65 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/66 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/67 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/68 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/69 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/9/2015 Tarihli ve 2013/4668 Başvuru Numaralı Kararı

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


