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YÖNETMELİKLER

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA

PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarında yürütülen bilimsel araş-

tırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin

yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, kamuoyuna duyurulması ve ilgili usul

ve esaslar ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu-

nunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 58 inci maddesinin (b) fıkrası ile Ek 28 inci

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü ta-

rafından proje ekibinde yer verilen; öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans ve lisans-

üstü öğrenim görmekte olan öğrencileri ve eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeniyle pro-

jede görev verilen kişileri,

b) Bilimsel araştırma projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yap-

ması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen

bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya

da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma

altyapısı kurma ve geliştirme projelerini,

c) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Ko-

misyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması,

özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının

görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla

belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim ku-

rumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belir-

lenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile

ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu bi-

rimi,

ç) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel Araştırma

Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden

sorumlu, üst yönetici tarafından memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, bilimsel
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araştırma projelerine ait faaliyetleri bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek

bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu

kişiyi,

d) Gerçekleştirme görevlisi: Özel hesap kapsamında yapılacak harcamalarda harcama

yetkilisinin talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin

işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması ve kont-

rolü görevlerini yürütmek üzere harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişileri,

e) Harcamaların tasnifi: Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamaların analitik

bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak izlenmesi,

f) Harcama yetkilisi: Özel hesaptan harcama yetki ve sorumluluğuna sahip bilimsel

araştırma projeleri koordinasyon birimi koordinatörünü,

g) Harcama yetkilisi mutemedi: Mal ve hizmet alımları için özel hesaptan kendisine

verilen avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda har-

cama yetkilisine karşı sorumlu, bunların mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe yetkilisine ver-

mek ve artan tutarı iade etmekle yükümlü olan ve harcama yetkilisi tarafından her bir proje

için yazılı olarak görevlendirilen kişi ya da kişileri,

ğ) Komisyon: Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi,

izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yü-

rütmek amacıyla oluşturulan komisyonu,

h) Muhasebe birimi: Yükseköğretim kurumlarında muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü

birimi,

ı) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere karşı so-

rumlu olan yetkiliyi,

i) Özel hesap: Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma

hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma pro-

jelerine ilişkin ödeneklerin, ilgisine göre cari veya sermaye ekonomik kodlarından tahakkuka

bağlanmak suretiyle aktarıldığı 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde muhasebe birimi adına açtırılan ban-

ka hesabını,

j) Proje ekibi: Proje yürütücüsü ile araştırmacıları,

k) Proje yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu

olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış

kurum mensubu araştırmacıları,

l) YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ortak veri tabanını,

m) Yükseköğretim kurumu: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerini,

n) Yükseköğretim kurumu yönetim kurulu: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü

yönetim kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma Projelerine İlişkin Genel Esaslar

Komisyon

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yürütülmesi için rektör veya

görevlendireceği bir rektör yardımcısı başkanlığında senatonun önerisiyle rektör tarafından gö-

revlendirilen, en az yedi en çok on bir öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Ko-

misyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek

suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit

edilmesi halinde, senatonun önerisi üzerine rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden

alınabilirler.

(3) Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları yükseköğretim kurumunun senatosunca

çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 5 – (1) Bilimsel araştırma projeleri için başvuru ve değerlendirme takvimi

Komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir. Proje başvuruları, projenin gerekçesi, yöntem,

özgün değer, yaygın etki/katma değer, çalışma takvimi ve bütçe dökümünün ayrıntılı olarak

yer aldığı proje başvuru formu ile yapılır.

Bilimsel araştırma projelerinin seçiminde dikkate alınacak ilkeler

MADDE 6 – (1) Bilimsel araştırma projeleri, yükseköğretim kurumunun uzman ele-

manı bulunan her dal ile ilgili, ulusal bilim ve teknoloji politikalarına, ülkenin kalkınma planı

hedeflerine, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarına veya yükseköğretim kurumu yöne-

tim kurulunun belirlediği bilim politikalarına uygun konulara öncelik verilerek değerlendirilir

ve seçilir. Bilimsel araştırma projelerinin bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal, sanatsal,

kültürel gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlaması esastır.

(2) Bilimsel araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde; temel bilimler içerikli,

sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli,

kurumlar arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikteki projelere öncelik verilebilir. Lisans-

üstü tez araştırmaları da bilimsel araştırma projeleri kapsamında desteklenebilir.

(3) Bu Yönetmeliğin 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde bahsi geçen bilimsel araş-

tırma projeleri ile Yılı Yatırım Programında Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ifade edil-

mektedir.

Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, yürütülmesi ve sonuçlandırılması

MADDE 7 – (1) Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yürütücüsü ve Ko-

misyon tarafından proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir protokol hazırlanır. Projenin uy-

gulamaya geçirilmesi, hazırlanan protokolün rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı

tarafından onaylanmasına bağlıdır. Proje yürütücüsü, bu protokolde yer alan hususlara uymakla

yükümlüdür.
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Proje raporları

MADDE 8 – (1) Kabul edilen bir projenin yürütücüsü Komisyona altı ayda bir geçmiş

dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara rapor sunar. Komisyon projenin türüne

ve özelliğine göre ara rapor sunma sürelerini ve koşullarını değiştirebilir. Ara raporlar Komis-

yon tarafından incelenir. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda konunun uzmanlarının görüş-

lerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir. Projelerin sonraki dilimleri ile

ilgili maddi desteğin devamı Komisyonun olumlu görüşüne tabidir.

(2) Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç üç ay içerisinde,

araştırma sonuçlarını içeren proje sonuç raporunu Komisyon tarafından belirlenen formata uy-

gun olarak sunar. Lisansüstü tez projeleri için, ilgili birimlerce onaylanmış tezler de sonuç ra-

poru olarak kabul edilebilir. Sonuç raporu Komisyon tarafından değerlendirilerek projenin ba-

şarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda konunun

uzmanlarının görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir.

Proje süresi ve bütçesi

MADDE 9 – (1) Projelerin Komisyon tarafından onaylanan çalışma takvimine ve bütçe

planına uygun olarak yürütülmesi esastır. Ancak, gerekli hallerde proje yürütücüsünün talebi,

Komisyonunun kararı ile projeler için ek süre, ilave bütçe verilebilir.

(2) Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanır.

Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri

kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisans-

üstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır.

(3) Projeler için verilebilecek ek bütçe proje bütçesinin en fazla %50’si kadar olabilir.

Sonuçların duyurulması

MADDE 10 – (1) Rektörlük her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam

eden ve tamamlanan projeler hakkındaki özet bilgileri YÖKSİS’e girer. Bu bilgiler yükseköğ-

retim kurumunun internet sayfasından kamuoyuna duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma Projelerinde Gelir ve Ödeneklerin Kullanımı

Gelirler

MADDE 11 – (1) Bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere aşa-

ğıda belirtilen gelirler, yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma

hizmetleri için tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, bütçelendiği ter-

tiplerden tahakkuka bağlanarak özel hesaba aktarılmak suretiyle kullanılır:

a) Yükseköğretim kurumunun döner sermaye gelirlerinden 2547 sayılı Kanunun 58 inci

maddesinde belirtilen oranda aktarılacak tutarlar.

b) Yürütülen proje ile ilgili olarak ortaya çıkan ve ticarileşmesi döner sermaye işletmesi

tarafından gerçekleştirilen çıktılara ilişkin elde edilen gelirler.

c) Bilimsel araştırma projeleri için yapılacak bağış ve yardımlar.

ç) Yükseköğretim kurumunun izni ile yükseköğretim kurumunun yurtiçindeki veya

yurtdışındaki kuruluşlarla yapacağı ortak araştırmalar için ilgili kuruluşlar tarafından ödenecek

tutarlar.
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d) Diğer gelirler.

(2) Bilimsel araştırma projelerinin geliri olarak birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen

tutarlar, döner sermaye muhasebe birimince, tahsilatı takip eden ayın yirmisine kadar ilgili

yükseköğretim kurumu hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar, yükseköğretim kurumu bütçesine

öz gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu

bütçesine konulan ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre kullandırılır. Yıl içerisinde harcan-

mayan tutarlar likit karşılığı ödenek kaydına ilişkin esaslara göre ertesi yıl bütçesine ödenek

kaydedilir. Süresi içinde yatırılmayan tutarların tahsilinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Am-

me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(3) Yukarıda belirtilen bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için tefrik edilen öde-

nekler, özel hesaba aktarılmak suretiyle kullanılır.

(4) 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı

Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde, özel hesaptaki tutarlar değerlendirilebilir. Bu şekilde

elde edilen nemalar özel hesaba gelir olarak kaydedilir.

Gelirler ve ödeneklerin kullanımına ilişkin ilkeler

MADDE 12 – (1) Bilimsel araştırma projelerinin özel hesaptan yürütülmesinde aşağı-

daki ilkelere uyulur:

a) Bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak yükseköğretim kurumları bütçelerinde

tefrik edilen ödeneklerden, bütçelerine gider kaydı yapılmak suretiyle herhangi bir harcama

yapılamaz. Söz konusu harcamalar özel hesaptan gerçekleştirilir.

b) Özel hesaba aktarılan tutarlar ve projelere ilişkin giderler, yükseköğretim kurumları

bütçe hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin faaliyet gelir ve gider hesaplarıyla, ilgisine göre varlık

ya da yükümlülük hesapları kullanılarak muhasebeleştirilir.

c) Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar, öz gelir ve hazine yardımı kar-

şılığı ayrımı yapılarak analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun

olarak tasnif edilir ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi kayıtlarında izlenir.

ç) Özel hesaptan yapılacak mal ve hizmet alımına yönelik harcamalarda 1/12/2003 ta-

rihli ve 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yükseköğretim Ku-

rumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsa-

mında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar hükümleri uygulanır.

d) Özel hesaba aktarılan tutarlar, yükseköğretim kurumlarının Strateji Geliştirme Daire

Başkanlıkları tarafından açılan diğer banka hesapları ile ilişkilendirilmez.

Ödeneklerin kullanımı

MADDE 13 – (1) Özel hesapta izlenen tutarlar (öz gelir ve hazine yardımı), proje süresi

ile sınırlı olmak üzere bilimsel araştırma projeleri için gerekli olan sözleşmeli olarak çalıştırı-

lacakların harcamaları, yolluk ve hizmet alımları tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş

alımları, makine ve teçhizat alımları ile bilimsel araştırma projeleri için gerekli diğer giderleri

karşılamak üzere kullanılır.

(2) Yılı Yatırım Programında Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri olarak yer alan ve

11 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında özel hesapta öz gelir olarak izlenen tutarlar gayri-

menkul sermaye üretimine yönelik müteahhitlik giderlerini karşılamak üzere kullanılamaz.
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Ancak, bilimsel araştırma projelerinden özel hesapta hazine yardımı karşılığı olan araştırma

altyapısı kurma ve geliştirme projelerine (Yılı Yatırım Programında teknolojik araştırma sektörü

içinde yer alan ve Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ve bilim insanı yetiştirme projeleri

dışında kalan projeler) ilişkin tutarlar gayrimenkul sermaye üretimine yönelik müteahhitlik gi-

derlerini karşılamak üzere kullanılabilir.

(3) Onaylanan proje planlarında personel çalıştırılması öngörülmediği sürece, bilimsel

araştırma projelerinde özel hesaptan personel çalıştırılamaz, bu amaçla herhangi bir ödeme ya-

pılamaz. Yılı yatırım programında yer alan rektörlük bilimsel araştırmaları isimli projeler için

ilgili üniversitelerin komisyonlarınca, Yılı Yatırım Programının teknolojik araştırma sektöründe

yer alan diğer tüm projeleri için ise Kalkınma Bakanlığınca yapılacak değerlendirme sonucuna

göre başkaca herhangi bir kurumdan izin veya vize alınmaksızın ve Maliye Bakanlığı ile Devlet

Personel Başkanlığı tarafından belirlenen ücret tavanlarını aşmayacak şekilde projelerde söz-

leşmeli personel çalıştırılabilir. İlgili mevzuatı gereğince yapılması gereken zorunlu ödemeler,

toplam proje maliyeti içinde kalmak kaydıyla ödenebilir.

(4) Bir önceki yılın yatırım programında yer alıp, yılı yatırım programında yer almayan

projelerin özel hesaba aktarılan tutarlarından kullanılamayanlar, yılı yatırım programında tek-

nolojik araştırma sektöründe yer alan projelere rektörlük onayı ile aktarılabilir ve aktarıma iliş-

kin Kalkınma Bakanlığına bilgi verilir.

Mali hükümler

MADDE 14 – (1) Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar ve verilen ön

ödemeler bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimince öz gelir ve hazine yardımı kar-

şılığı ayrımı yapılarak, analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun

olarak dört düzeyli kaydedilir ve izlenir.

(2) Bilimsel araştırma projelerinin finansman değişiklikleri ile söz konusu projelerin

toplam maliyetini değiştirecek kaynak geçişleri; yılı yatırım programında yer alan hazine yar-

dımı karşılığı bilimsel araştırma projeleri için Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu

ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri, diğerlerinde ise bilimsel araştırma projeleri komisyon

kararları çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip tahakkuk eden bilimsel araştırma

projelerine ilişkin giderler, harcama yetkilisinin muhasebe birimine, muhasebe yetkilisinin de

bankaya vereceği talimat üzerine özel hesaptan ödenir.

(4) Ön ödeme limitleri, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda iller için belirlenen pa-

rasal limitin on katıdır. Her bir harcama yetkilisi mutemedi aldığı avanstan harcadığı tutarlara

ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok iki ay, açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı

belgeleri ise en çok üç ay içerisinde muhasebe birimine vermekle yükümlüdür. Arkeolojik kazı

ve alan araştırması gibi uzun süreli saha çalışması gerektiren projeler için Komisyonun onayı

ile ön ödeme limitleri yukarıda belirtilen tutarın on katına kadar, ön ödemelerin kapatılma

süresi ise altı aya kadar artırılabilir.
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(5) Harcama yetkilisi mutemedi işin tamamlanmasından sonra veya mali yılın sonunda

bu sürelerin dolmasını beklemeksizin avans veya kredi artığını iade etmek, henüz mahsubunu

yaptırmadığı harcamalara ait belgeleri vermek ve varsa artan parayı muhasebe birimine iade

etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Bu şekilde mahsup işlemi yapıl-

madıkça aynı iş için yeniden avans verilemez, kredi açılamaz. Avansın verildiği tarihten önceki

bir tarihte düzenlenmiş harcama belgeleri avansın mahsubunda kullanılamaz.

(6) Aldıkları avansın mahsubunu süresi içerisinde yapmayan harcama yetkilisi mute-

metleri hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(7) Kazı, arazi ve benzeri saha çalışması gerektiren projelerde araştırmanın yapılabil-

mesi için zorunlu olan yurt içi özel araç ile yapılacak seyahatlerde yakıt giderleri Komisyonun

belirlediği sınırlar dahilinde kalmak üzere karşılanabilir.

Muhasebeleştirme işlemleri ve belgeleri

MADDE 15 – (1) Özel hesaptan yapılan harcamalarda muhasebeleştirme belgesi olarak

27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim

Muhasebe Yönetmeliğinin ek (01-02)’inde yer alan Ödeme Emri Belgesi, diğer muhasebe iş-

lemelerinde ise Muhasebe İşlem Fişi kullanılır. Muhasebeleştirme belgelerinin ekine harcama

belgelerinin asılları eklenir.

(2) Özel hesaba ilişkin mali işlemler aşağıda belirlendiği şekilde muhasebe kayıtlarına

alınır:

a) Yükseköğretim kurumları bütçesinde tefrik edilen ödeneklerden muhasebe birimi

adına bankada açılacak özel hesaba aktarılan tutarlar 102-Banka Hesabına borç, 600-Gelirler

Hesabına alacak kaydedilir. Özel hesaba aktarılan tutarlar bütçe gelirleri hesabıyla ilişkilendi-

rilmez.

b) Özel hesaptan yapılan harcamalar 630-Giderler Hesabına ya da varlık alımlarına iliş-

kin olanlar ilgili varlık hesabına borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına ala-

cak kaydedilir. Özel hesaptan yapılan harcamalar bütçe giderleri hesabıyla ilişkilendirilmez.

c) Özel hesaptan verilen avanslar ile açılan krediler 162-Bütçe Dışı Avanslar Hesabına

borç, 103-VeriIen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir.

ç) Verilen avanslar ya da açılan kredilere ilişkin kanıtlayıcı belgeler muhasebe birimine

teslim edildiğinde harcama tutarı 630-Giderler Hesabına ya da varlık alımlarına ilişkin olanlar

ilgili varlık hesabına borç, 162-Bütçe Dışı Avanslar Hesabına alacak kaydedilir.

d) Süresinde mahsup edilmeyen avans ve kredi tutarları sorumluları adına 140-Kişiler-

den Alacaklar Hesabına borç, 162-Bütçe Dışı Avanslar Hesabına alacak kaydedilir.

e) Teminat olarak nakden tahsil edilen tutarlar 102-Banka Hesabı ya da diğer ilgili he-

saplara borç, vadesine göre 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı ya da 430-Alınan De-

pozito ve Teminatlar Hesabına alacak kaydedilir.

f) Alınan teminat mektupları 910-Alınan Teminat Mektupları Hesabına borç, 911-Alı-

nan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabına alacak kaydedilir.

g) Teminat olarak alınan kişilere ait menkul kıymetler, 912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler

Hesabına borç, 913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabına alacak kaydedilir.
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ğ) Özel hesaplarda bulunan tutarlara ilişkin bankaca tahakkuk ettirilen faiz tutarları ay

sonlarında 181-Gelir Tahakkukları Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

Bankaca özel hesaba aktarılan faiz tutarları 102-Banka Hesabına borç, önceki aylarda tahakkuk

etmiş faiz alacakları 181-Gelir Tahakkukları Hesabına, ay içinde tahakkuk eden faiz tutarları

ise 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

h) Yukarıda yer alanlar dışında, özel hesaba ilişkin olarak gerçekleşen mali işlemlerin

muhasebeleştirilmesinde Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin hesabın niteliği, hesaba

ilişkin işlemler ve hesabın işleyişi maddeleri işlemin çeşidine göre kullanılır.

(3) Satın alınan taşınır mallar, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek

yükseköğretim kurumu envanter kayıtlarına alınır. Bu kapsamda edinilen dayanıklı taşınırlar,

bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da belirleyeceği kişiye taşınır teslim belgesi ile teslim

edilir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise taşınır işlem fişi düzenlenerek doğrudan proje

yürütücüsünün kullanımına verilir.

Harcama belgeleri ve muhafazası

MADDE 16 – (1) Bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamaların bel-

gelendirilmesinde 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bilimsel

araştırma projeleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgeler, yükseköğretim ku-

rumunda genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

Özel hesap dönemi ve devir

MADDE 17 – (1) Özel hesabın dönemi takvim yılıdır.

(2) Özel hesaba aktarılan tutarlardan herhangi bir bilimsel araştırma projesine ayrılan

tutarın kullanım imkanının kalmaması halinde, söz konusu tutarlar diğer bilimsel araştırma

projelerinin finansmanında kullanılabilir.

(3) Dönem sonu itibariyle özel hesapta kalan tutarlar, ilgili yükseköğretim kurumu büt-

çesi ile ilişkilendirilmeksizin ertesi yıla devreder.

(4) Kullanılmayan ve ertesi yıla devreden tutarların bilimsel araştırma projeleri ile iliş-

kilendirilmesinde öz gelir kapsamındaki tutarlarda 11 inci maddenin ikinci fıkrası, hazine yar-

dımı karşılığı tutarlar için ise 14 üncü maddenin ikinci fıkrası uygulanır.

Telif hakları

MADDE 18 – (1) Bilimsel araştırma projeleri birimi tarafından desteklenen projelerden

elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı ilgili yükseköğretim kurumuna aittir. Bilimsel yayın,

kitap ve benzeri eserlerin telif hakları yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu kararı ile kıs-

men veya tamamen eser sahiplerine devredilebilir.

(2) Gelir getirici, patent, buluş veya ürün ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak ge-

lirin dağılımı yükseköğretim kurumu yönetim kurulu tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak

gerçekleştirilir. Konuyla ilgili mevzuatta hak sahiplerine ödenmesi öngörülen oranlar hakkında

bir düzenleme bulunması halinde ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
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Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması

MADDE 19 – (l) Ödeneklerin özel hesaba aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak

tefrik edilen ödenekler, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereğince ödeme

emri belgesine harcama talimatı eklenerek, doğrudan “03- Mal ve Hizmet Alımları” ve “06-Ser-

maye Giderleri” ekonomik kodlarını içeren tertiplerden tahakkuka bağlanmak suretiyle özel

hesaba aktarılır.

b) Ödenekler, serbest bırakma oranları, öz gelir karşılığı ödeneklerde gelir gerçekleş-

meleri ve bilimsel araştırma projeleri komisyonunca belirlenen bilimsel araştırma projelerinin

kaynak ihtiyaç planları doğrultusunda tahakkuka bağlanarak özel hesaba aktarılır.

c) Öz gelir karşılığı bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak önceki yıldan devreden

finansman fazlası tutarlar ile yılı bütçelerinin (B) işaretli cetvelinde belirlenen tahmini tutarlar

üzerinde gerçekleşen gelir fazlası tutarlar, kullanım amacı doğrultusunda “03-Mal ve Hizmet

Alımları” ve “06-Sermaye Giderleri” ekonomik kodlarını içeren tertiplere ödenek olarak eklenir

ve buradan özel hesaba aktarılır. Bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak yıl içerisinde

meydana gelen diğer ödenek artışlarına ilişkin bütçe işlemlerinde de aynı esaslara uyulur.

ç) Yılı yatırım programında “Proje etüdü Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan

sonra harcama yapılacaktır.” ifadesi bulunan bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler,

proje etüdü Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmadıkça özel hesaba aktarılamaz ve kulla-

nılamaz.

d) Özel hesaba aktarılan ödeneklerin proje bazında harcama durumu ve hesap özeti her

yıl Eylül ve Aralık aylarının son haftasında Kalkınma Bakanlığına gönderilir.

e) Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar, analitik bütçe sınıflandırması-

nın ekonomik kodlama sistemine uygun olarak her yılın Ağustos ve Aralık ayı sonu itibarıyla,

takip eden ayın ilk haftasında elektronik ortamda Maliye Bakanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında genel hükümler

uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 333-Emanetler

Hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesinde yürütülen lisans-

üstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AHCI: Arts and Humanities Citation Index’i,
b) Akademik anabilim/anasanat kurulu: Enstitüde programı bulunan ve programın yü-

rütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan enstitü anabilim/anasanat dalının, lisansüstü eğitim
ve öğretim programlarında ders veren tüm öğretim elemanlarından oluşan akademik
anabilim/anasanat kurulunu,

c) AKTS kredisi: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları
ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan
Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
d) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden

enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,
e) Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programı: Lisans derecesine dayalı olarak yürü-

tülen doktora/sanatta yeterlik programını,
f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanatta yeterlik çalışması dönem-

lerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini ve Senato tarafından belirlenen kriterleri
yerine getiren öğretim elemanlarını,

g) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavını,
ğ) Enstitü: Hacettepe Üniversitesine bağlı enstitüleri,
h) Enstitü kurulu: Hacettepe Üniversitesine bağlı enstitülerin enstitü kurullarını,
ı) Enstitü yönetim kurulu: Hacettepe Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim kurulla-

rını,
i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
j) Merkezi yabancı dil sınavı: ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavını,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
l) Özel konular dersi: Tez/sanat çalışması danışmanlığı yapılmakta olan öğrenciyle yü-

rütülen ve her yarıyıl süren dersi,
m) Rektörlük: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü,
n) Sanat çalışması: Anasanat dallarında uygulanan yüksek lisans ve sanatta yeterlik

programlarında, öğrencilerin tez yerine gerçekleştirebilecekleri sergi, proje, tasarım, uygulama,
gösterim, müzik kompozisyonu, müzik/sahne sanatları performansı, reji, koreografi/koreoloji,
oyun yazarlığı, dramaturgi ve benzeri bir sanat etkinliği ile bu etkinlik kapsamında hazırlaya-
cakları yazılı raporu,

o) SCI: Science Citation Index’i,
ö) SCI-Expanded: Science Citation Index Expanded’ı,
p) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,
r) SSCI: Social Science Citation Index’i,
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s) SSCI-Expanded: Social Science Citation Index Expanded’ı,
ş) Temel tıp puanı: Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölü-

münden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart
puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı,

t) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,
u) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
ü) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
v) Üniversite Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
y) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
z) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri
MADDE 4 – (1) Lisansüstü öğretim düzeyi, aşağıda açıklanan yüksek lisans, doktora

ve sanatta yeterlik düzeylerinden oluşur:
a) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların,

bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faa-
liyetlerini kapsar. Bu düzeydeki programlar tezli veya tezsiz olarak yürütülebilir. Bunlardan
tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim veya ikinci öğretim biçiminde de uygulanabilir.

b) Doktora düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim,
bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

c) Sanatta yeterlik düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen
öğretim ve sanatsal çalışmaları kapsar.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Lisansüstü programların açılması
MADDE 5 – (1) Yeni bir lisansüstü program; akademik anabilim/anasanat kurulunun

önerisi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açılır.
(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim/anasanat dalı bütün-

lüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin değişik alanlarda da uzmanlaşmalarına olanak sağlanır.
(3) Anabilim/anasanat dalının lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, program-

lara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların
kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar akademik anabilim/anasanat kurulunun teklifi, ens-
titü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Akademik anabilim/anasanat kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik öne-
rileri enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Akademik anabilim/anasanat kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak
ortak programlar açılabilir. Bu uygulama, Senato kararı ve YÖK onayı ile yürürlüğe girer. Yurt
dışı ortak programlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(6) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir. Yaz
okulu döneminde de dersler açılabilir. Bunların süresi ve şekli, enstitü kurulunun önerisi üzerine
Senato tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjanlar, Lisansüstü Programlara Başvuru, Değerlendirme ve Kayıtlar

Kontenjanlar
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları; öğretim üye-

lerinin yazılı görüşleri doğrultusunda, akademik anabilim/anasanat kurulunun görüşü ve enstitü
yönetim kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.
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İlan, başvuru ve ön değerlendirme
MADDE 7 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, bu programlara alınacak

öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar
enstitü tarafından ilan edilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği enstitü ta-
rafından kabul edilir.

(2) Ön değerlendirme yapılıp yapılmayacağı ve ön değerlendirmeye ilişkin usul ve esas-
lar ilgili enstitü tarafından karara bağlanır ve birinci fıkrada belirtilen usule göre ilan edilir.

Genel başarı değerlendirmesi
MADDE 8 – (1) Adayların genel başarı değerlendirmesine ilişkin esaslar, akademik

anasanat/anabilim kurulu veya akademik bilim dalları kurullarının görüşü ve enstitü kurulunun
önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Anabilim/anasanat dalları, yürütülen lisansüstü programlar için sınav yöntemlerini
kendileri belirler. Müzik ve sahne sanatları alanında yapılan giriş sınavları sesli ve görüntülü
olarak kaydedilir.

(3) Adayların genel başarı değerlendirmesi, anabilim/anasanat kurullarının belirleyeceği
jüri tarafından yapılır.

Enstitüye kayıt
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan adayların listesi enstitü

yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıtlar,
Senato tarafından kabul edilip ilan edilen enstitü akademik takviminde belirtilen günlerde ya-
pılır. Kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri, süresi içinde enstitüye tes-
lim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt
haklarını kaybederler. Yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası ile kayıt hakkı kazanırlar.
Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya
sahte veya tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa
kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.

(2) Kayıtlar şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslerin Açılması, Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirme

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 10 – (1) Her yarıyıl, açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim üyeleri

akademik anabilim/anasanat kurulu önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.
İlandan sonra açılacak derslerin ve sorumluların değiştirilmesine ilgili akademik anabilim/ana-
sanat kurulu önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.

(2) Özel konular dersi birinci fıkrada belirtilen yöntemle her yarıyıl açılır. Tez/sanat ça-
lışmasının birden fazla danışman tarafından yönetildiği durumlarda özel konular dersleri birinci
danışman tarafından açılır.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Gerekli görüldü-
ğünde, akademik anabilim/anasanat kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve
Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile en az doktora derecesine sahip öğretim elemanı görev-
lendirilebilir.

Kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde

öğrenci kaydını yeniler. Öğrenci, enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından
danışmanıyla birlikte belirleyeceği dersleri ilgili formlara işler ve program kaydını yaptırır.
Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönem, öğrenim süresinden sayılır.

Kredi transferi
MADDE 12 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil

olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim
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kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, danışmanın görüşü, akademik anabilim/anasanat
kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa
transfer edilebilir.

(2) Kredi transfer oranı lisansüstü programın toplam kredi miktarının %50’sinden fazla
olmamak kaydıyla ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Devam zorunluluğu
MADDE 13 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygula-

malı derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu
genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

(2) Uzaktan eğitim programlarında öğrenci devamı ile ilgili hususlar, ilgili mevzuat
çerçevesinde enstitüler tarafından düzenlenir.

Sınavlar
MADDE 14 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, mazeret sınavı olmak üzere üç türdür.
(2) Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar,

atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.
(3) Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Sınavın ya-

pılış biçimi ders sorumlusu tarafından belirlenir. Genel sınava girmeye hakkı olduğu halde gir-
meyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(4) Mazeret sınavı ara ve genel sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti, akademik ana-
bilim/anasanat kurulunun kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde;
genel sınav haklarını genel sınavların bitiminden itibaren bir ay içinde kullanır.

(5) Uzaktan eğitim programlarının sınav yöntemleri ile ilgili düzenlemeler, ilgili mev-
zuat çerçevesinde enstitüler tarafından yapılır.

(6) Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki edecek oranı
ile sınavların değerlendirme esasları, ilgili ders sorumlusu tarafından yarıyıl başında öğrencilere
duyurulur.

Ders başarı notu
MADDE 15 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda
gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlen-
dirmelerin ders başarı notuna etkisi en çok %50 olabilir.

Notlar
MADDE 16 – (1) Ders başarı durumunu ifade eden puanlar, katsayıları ve anlamları

aşağıda belirtilmiştir:
a)

Puanlar Notlar Katsayılar
95-100 A1 4,00
90-94 A2 3,75
85-89 A3 3,50
80-84 B1 3,25
75-79 B2 3,00
70-74 B3 2,75
65-69 C1 2,50
60-64 C2 2,25
55-59 C3 2,00
0-54 F3 0,00

F2 0,00
F1 0,00
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b) Harf notu karşılıkları şunlardır:
1) G notu: Kredisiz derslerde ve Özel Konular dersinde başarılı,
2) K notu: Kredisiz derslerde ve Özel Konular dersinde başarısız,
3) F1 notu: Devamsızlık nedeniyle genel sınava girme hakkı yok, başarısız,
4) F2 notu: Genel sınava girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız,
5) F3 notu: Genel sınava girdi, başarısız,
6) H notu: Mazeretli,
7) E notu: Eksik çalışma.
(2) Bir dersin genel sınavına girmiş, ancak zorunlu nedenlerle yarıyıl içi çalışmalarını

tamamlayamamış öğrencilere E notu verilir. Öğrenci eksiğini genel sınav dönemi sonundan
itibaren en geç bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin o ders için başarı
notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının değeri sıfır kabul edilerek not verilir.

(3) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az C1, doktora/sa-
natta yeterlik öğrencilerinin ise en az B2 notu almış olmaları gerekir.

(4) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci bu dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak
zorundadır. Bu dersin en geç izleyen yarıyıl içinde açılmaması durumunda, danışman ve aka-
demik anabilim/anasanat dalı kurulunca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca ekle-sil haftasına
kadar onaylanan bir başka seçmeli ders alınabilir. Başarısız olunan ders transkriptten silinmez.

(5) Bir öğrenci almış olduğu dersten notunu yükseltmek için o dersi tekrar edebilir.
Akademik ortalama hesaplanmasında son not geçerlidir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu iti-

razını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde anabilim/anasanat 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 müdürlüğüne bildirilir. Ders sorumlusunun verdiği not kesindir.

Akademik ortalamanın hesaplanması
MADDE 18 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı

puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin bir lisansüstü programa kayıt olmasından itibaren
aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle
elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin
aldığı G ve H notları akademik ortalama hesaplamasında dikkate alınmaz.

İlişik kesme
MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara devam etmekteyken, öğrencinin talebi üze-

rine veya ilgili mevzuata göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilmesi durumunda
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 20 – (1) Yüksek lisans/sanat çalışması programı, tezli ve tezsiz öğretim olmak

üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programları uzaktan öğretim yoluyla da
yürütülebilir.

Başvuru ve kabul koşulları
MADDE 21 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda

aşağıdaki koşullar aranır:
a) İlgili akademik anabilim/anasanat kurulunca önerilen ve enstitü kurulunca onaylanan

bilim/sanat dalı lisans programından mezun/mezun olabilecek durumda olmak.
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b) İlgili akademik anabilim/anasanat kurulunca belirlenen lisans başarı düzeyi notunu
sağlamış olmak.

c) Başvurduğu programın puan türünde, ilgili mevzuatta belirtilen standart puandan az
olmamak üzere belirlenen ALES puanına sahip olmak.

ç) Merkezi yabancı dil sınavından ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavından anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenen ve Senato tara-
fından kabul edilen yabancı dil asgari taban puanına sahip olmak.

d) Ana dilinde eğitim-öğretim yapan programlara yapılan başvurular hariç olmak üzere
yabancı uyruklu öğrenciler için, ana dilleri dışında YÖK tarafından merkezi yabancı dil sınav-
ları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından belirlenen yabancı dil as-
gari taban puanına sahip olmak.

(2) Lisans başarı düzeyi notu, ALES ve yabancı dil puanlarının hangi oranda değerlen-
dirileceği akademik anabilim/anasanat kurulu önerisi ve enstitü kurulunun kararı üzerine Senato
tarafından belirlenir.

(3) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarındaki yüksek lisans programlarına
öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(4) Yabancı uyruklu adayların Türkçe dil yeterlik derecesi, Senato tarafından belirlenen
sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir. Tamamen yabancı dille yürütülen programlarda
Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda, ALES ve yabancı dil puanları aka-
demik anabilim/anasanat kurulu önerisi ve enstitü kurulunun kararı üzerine Senato tarafından
belirlenir.

Kredi sistemi
MADDE 22 – (1) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve AKTS’ye göre düzenlenir.
(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saati ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
(3) AKTS’de bir dersin kredisi, Avrupa Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde ye-

dinci ve sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yet-
kinliklerin kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder.

(4) Diploma için ulusal ve AKTS kredilerini tamamlamak gerekir.
(5) Diploma eki olarak AKTS kredi sistemi geçerlidir.
(6) Programın gerektirdiği ulusal ve AKTS kredilerini tamamlayan öğrencilere diploma

ile birlikte diploma eki verilir.
Tezli yüksek lisans programı
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilim veya sanat

alanında araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve üretme ye-
teneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bir bilim veya sanat alanında yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer
ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez ya da tez yerine geçebilecek sanat çalışması hazır-
lar.

(3) Tezli yüksek lisans programı, en az 21 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az ol-
mamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere
toplam 120 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca akademik anabilim/anasanat kurulunun önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden en fazla iki ders alınabilir.
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Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan, genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,50 olmayan, azami süreler
içerisinde ise tez/sanat çalışmasında başarısız olan veya savunma sınavına girmeyen öğrencinin
ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans programında danışman atama
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencilerine, programa kabulleri ile

birlikte, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman atanır.
(2) Danışman, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, akademik anabilim/ana-

sanat kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır.
(3) İlgili program disiplinler arası ise, danışman, tercihen o alanla doğrudan ilişkili li-

sansüstü eğitim programında ders veren öğretim üyeleri arasından atanır.
(4) Tez/sanat çalışması niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, en

az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip ikinci danışman atanabilir.
(5) Tez/sanat çalışması danışmanının Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay-

dan uzun süreyle il dışında görevlendirilmesi durumunda yeni bir danışman atanır.
(6) Üniversitede yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan

danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.
(7) Öğrenci veya danışmanı, enstitü müdürlüğüne ya da anabilim/anasanat dalı başkan-

lığına yazılı olarak başvurarak danışman değişikliği talebinde bulunabilir.
Tez/sanat çalışması önerisi
MADDE 26 – (1) Tez/sanat çalışması önerisinin, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar

verilmesi zorunludur. Tez önerisini vermeyen öğrenciler özel konular dersini programına ala-
maz.

(2) Tez/sanat çalışması önerisi, öğrenci ve danışmanı tarafından hazırlanır. Öneri, aka-
demik anasanat/anabilim kurulunda veya YÖK tarafından onaylanmış bilim dalı akademik ku-
rulunda tartışılır. Kurulun kararı anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Öneri
enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez/sanat çalışması konusu üzerinde daha sonra
yapılması istenen değişikliklerde de aynı süreç izlenir.

Tez/sanat çalışması savunma sınavı jürisinin oluşturulması ve toplanması
MADDE 27 – (1) Öğrenci, tez/sanat çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları enstitü tez

yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini/sanat çalışmasına ilişkin sanat etkinliğini
ve raporunu jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Savunma sınavı jürisi, tez danışmanının önerisi, akademik anasanat/anabilim kurulu
veya YÖK tarafından onaylanmış akademik bilim dalları kurullarının görüşü ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile atanır. Jüri, en az biri Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil üç
asıl veya beş asıl, en az biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden olu-
şur. Tez/sanat çalışması danışmanı jürinin doğal üyesidir. İkinci danışman oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir. Tez/sanat çalışması jürisi üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklik-
lerde de, bir gerekçe yazılarak aynı süreç izlenir. Tez/sanat çalışması raporuna ilişkin intihal
raporu, jüri önerisi ile birlikte enstitü müdürlüğüne sunulur. Jüri üyelerinin, tez/sanat çalışma-
sında bir intihalin varlığı yönündeki görüşleri, enstitü yönetim kurulunca uygun bulunduğu
takdirde, öğrenci savunma sınavına alınmaz.
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(3) Tez/sanat çalışması raporunun ve danışman onaylı intihal raporunun, jüri üyelerine
sunulmak üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde jüri toplanarak öğrenciyi tez/sanat çalışması savunma sınavına alır.

Tez/sanat çalışması savunma sınavı
MADDE 28 – (1) Programın derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik orta-

laması en az 2,50 olan öğrenci tez/sanat çalışması savunma sınavına girebilir. Savunma sınavı
adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaç-
lar. Tez/sanat çalışması savunma sınavı tezin/sanat çalışmasının sunulması ve bunu izleyen so-
ru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınavın yeri ve
tarihi en az yedi gün önce danışmanın önerisi ile anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilan edi-
lir. Sınav süresi en çok 90 dakikadır. Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanları için süre
sınırlaması yoktur.

(2) Tez/sanat çalışması savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere
kapalı olarak, tez/sanat çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı
verir. Jüri üyelerinin bireysel raporları, jüri kararı ve intihal raporu en geç üç iş günü içinde bir
tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(3) Tezi/sanat çalışması kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline
getirilmiş tezini/sanat çalışması raporunu, enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp
ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder. Enstitü yönetim kurulu talep
halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci,
koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz
ve bu sürenin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(5) Tezi/sanat çalışması hakkında jüri tarafından düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
üç ay içinde gerekli düzenlemeleri yaparak tezini/sanat çalışmasını aynı sınav jürisi önünde,
birinci ve ikinci fıkrada belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden sunar ve savunur. Bu savun-
ma sonunda da başarısız bulunarak tezi/sanat çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(6) Tez/sanat çalışması raporlarının jüri üyelerine intihal raporu ile birlikte ulaştırılma-
sından itibaren otuz gün içinde toplanamayan jüriler, danışman tarafından anabilim/anasanat
dalı başkanlığına ve enstitüye bildirilir. Yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(7) Savunma sınavı sonucunda tezi/sanat çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası
savunmada reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, anabilim/anasanat dalında ilgili
bir tezsiz yüksek lisans programı var ise tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü,
proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili programın akademik
kurul önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.

Tezli yüksek lisans programında mezuniyet ve diploma
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans/sanat çalışması programının bütün gereklerini

başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için,
a) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan ve şekil yönünden uygun bu-

lunan tezin/sanat çalışması raporunun, savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
enstitü tarafından belirlenen sayıda basılmış ve ciltlenmiş (intihal raporu bulunan) kopyasını,

b) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında sanat çalışması raporu dışında
sunulan sanat etkinliğine ilişkin ses ve/veya görüntü kaydının bir kopyasını,

c) Tezin/sanat çalışması raporunun elektronik ortamda kaydedilmiş kopyası ile enstitü
tarafından istenen diğer belgeleri,
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ç) YÖK tarafından istenen belgeleri,
enstitüye eksiksiz teslim etmiş olması gerekir.
(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü

yönetim kurulunca incelenerek mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrenci-
nin mezuniyetine karar verilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi, tezin/sanat çalışmasının kabul edildiği savunma sınavının tarihidir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim/sanat

alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilgilere erişme, bilgiyi de-
ğerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam en az 30 krediden ve 90 AKTS’den az olma-
mak kaydıyla en az on ders ile Dönem Projesi dersinden oluşur. Öğrenci, Dönem Projesi der-
sinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor
vermek zorundadır. Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır. Tezsiz yüksek lisans programı
ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dönem projesi dersinden başarılı ol-
ması ve akademik ortalamasının 4 üzerinden en az 2,50 olması gerekir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği
kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman ataması
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerine, programa kabulleri ile

birlikte en geç birinci yarıyılın sonuna kadar akademik anabilim/anasanat kurulunun önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile danışman atanır. Danışman, öğretim üyeleri veya Senato
tarafından belirlenen niteliklere sahip doktoralı öğretim görevlileri arasından atanır.

Tezsiz yüksek lisans programında mezuniyet ve diploma
MADDE 33 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat

dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, ilgili anabilim/anasanat dalının

tezli yüksek lisans programı var ise belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla,
tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında
alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin ye-
rine sayılabilir.

Uzaktan eğitim
MADDE 34 – (1) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu

olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı
ve yürütüldüğü uzaktan eğitim programları açılabilir.

(2) Uzaktan eğitim programlarının açılabileceği alanlar, dersler ve kredi miktarları, ders
materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli, diğer yükseköğretim kurumları ile bu
amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Senato tarafından be-
lirlenir.
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ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme becerisi kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak özgün tezin aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini taşıması gerekir:

a) Yeni bilgi üreterek bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel araştırma yöntemi geliştirme ve uygulama,
c) Bilinen bir yöntemle ilgili yeni bir uygulama alanı geliştirme.
(2) Doktora programı, enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite

içinde ya da yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş prog-
ramlar şeklinde de yürütülebilir. Ortaklaşa düzenlenmiş doktora programlarının uygulama esas-
larına, ilgili akademik anabilim/anasanat kurulları, enstitü kurulları ile birlikte karar verir ve
Senatonun onayına sunarlar.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için Ye-
terlilik Sınavına Hazırlık dersleri hariç, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az ol-
mamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere
en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına kabul
edilmiş öğrenciler için Seminer ve Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersleri hariç, 42 ulusal krediden
az olmamak koşuluyla en az on dört ders, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300
AKTS kredisinden oluşur.

(4) Akademik anabilim/anasanat kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans derecesi ile
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en
fazla dört ders seçilebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Başvuru ve kabul koşulları
MADDE 36 – (1) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar

aranır:
a) İlgili akademik anabilim/anasanat kurulunca önerilen ve enstitü kurulunca onaylanan

bilim/sanat dalı lisans veya tezli yüksek lisans programından mezun/mezun olabilecek durumda
olmak.

b) Tezli yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli
tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veterinerlik fakülteleri lisans diplomasına sahip olmak.

c) ALES, yabancı dil puanları ve mezuniyet not ortalamaları en az, ilgili mevzuatta be-
lirtilen standart puanlardan az olmamak üzere akademik anabilim/anasanat kurulunun önerisi,
enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senatonun kararıyla belirlenen değerlerde olmak.

(2) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan, tıp fakültesi
mezunlarının lisans diplomasına ve ilgili mevzuatta belirtilen standart puanlardan az olmamak
koşuluyla akademik anabilim/anasanat kurulunun önerisi, enstitü kurulunun uygun görüşü ve
Senatonun kararıyla belirlenen TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES sayısal puanına
sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde
edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çar-
pılarak toplanması ile elde edilir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların yüksek lisans diplomasına
veya diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına ve ilgili
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mevzuatta belirtilen standart puanlardan az olmamak koşuluyla akademik anabilim/anasanat
kurulunun önerisi, enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senatonun kararıyla belirlenen ALES
puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarındaki öğrenci kabulünde ALES’e
girmiş olma koşulu aranmaz.

(4) Yabancı uyruklu adayların Türkçe yeterlik derecesi, Senatonun kabul ettiği sınav-
lardan alınacak puana göre değerlendirilir. Tamamen yabancı dilde yürütülen programlarda
Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

(5) Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen
merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
belirlenen yabancı dil asgari taban puanına sahip olmak.

(6) Yabancı uyruklu öğrencilerden ana dilinde eğitim-öğretim yapan programlara baş-
vurularda beşinci fıkrada belirtilen koşul aranmaz.

Süre
MADDE 37 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına
kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Yeterlik Sınavına Hazırlık dersi hariç doktora programı için gerekli kredili dersleri
başarıyla tamamlamanın azami süresi, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört
yarıyıl, lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu
süre içinde, anılan kredili dersleri başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 4 üze-
rinden en az 3,00 olmayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara ilgili anabilim/anasanat dalının tezsiz yüksek lisans programı var ise, gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

Danışman ataması
MADDE 38 – (1) Doktora öğrencilerine, öğrencinin programa kabulü ile birlikte en

geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman atanır.
(2) Danışman, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, akademik anabilim/ana-

sanat kurulu önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından atanır.
(3) İlgili program disiplinler arası ise, danışman, tercihen o alanla doğrudan ilişkili li-

sansüstü eğitim programında ders veren öğretim üyeleri arasından atanır.
(4) Tez niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, en az doktora

derecesine sahip ikinci danışman atanabilir.
(5) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, danışman

atamaları kurumlar arasında yapılan protokolde belirlenir.
(6) Doktora danışmanının Üniversitedeki görevinden ayrılması veya bir yıldan daha

uzun süreyle il dışında görevlendirilmesi durumunda yeni bir danışman atanır.
(7) Üniversitede yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan

danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.
(8) Öğrenci veya danışmanı, anabilim/anasanat dalı başkanlığına ya da enstitü müdür-

lüğüne yazılı olarak başvurarak danışman değişikliği talebinde bulunabilir.
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Yeterlik sınavı
MADDE 39 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayarak 90 AKTS kredisini elde eden ve

akademik ortalaması 4 üzerinden en az 3,00 olan öğrenci, takip eden yarıyılda Yeterlik Sınavına
Hazırlık dersini seçer. Bu dersin sonunda gireceği yeterlik sınavı, öğrencinin alanındaki temel
konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup
olmadığının ölçülmesidir.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile bütünleşik doktora programına kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü akademik anasanat/anabilim kurulu veya YÖK tarafından
onaylanmış akademik bilim dalı kurullarının görüşü ve enstitü yönetim kurulu tarafından onay-
lanan yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır. Yeterlik sınav jürisi en az ikisi başka yükseköğretim
kurumundan olmak üzere, danışman dahil beş asıl ve en az birisi başka yükseköğretim kuru-
mundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(4) Yeterlik sınavı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel ders konularını içerecek
şekilde düzenlenir. Sınav yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavdan en
az 70 puan alan öğrenci sözlü sınava girebilir. Yazılı sınavdan başarılı olan öğrenci, en çok 90
dakikalık bir sözlü sınava alınır. Yeterlik sınav notu, yazılı sınav notunun %60’ı ile sözlü sınav
notunun %40’ının toplamı olup 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu en az 75’tir.
Gerekçeli ve yazılı sınav sonuç raporu anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç
iş günü içinde ilgili tutanakla birlikte enstitü müdürlüğüne bildirilir. Yeterlik sözlü sınavı öğ-
retim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına
açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı jürisinin önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeterlik sınavında
başarılı olan öğrenciye, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam yerel kredinin üçte birini
geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler yüklenebilir. Öğrenci, bu derste/derslerde tez sa-
vunma sınavına girmeden önce başarılı olmak zorundadır.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini
başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde danış-

manın ve akademik anabilim/anasanat kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi, en az biri enstitü anabilim/anasanat
dalı dışından veya farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesinden
oluşur. Danışman, komitenin doğal üyesidir. İkinci danışman komite toplantılarına katılabilir.

(2) Akademik anabilim/anasanat kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kuru-
lunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

(3) Tez izleme komitesi, yılda iki kez olmak üzere genel sınav döneminin sonuna kadar
toplanır. Tez izleme tutanağı toplantıyı izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne gönde-
rilir.

(4) Tez izleme komitesi üyesi, kabul edilebilir bir gerekçeye dayanan sebepler dolayı-
sıyla, toplantıya ilgili anabilim dalı başkanlığının gözetiminde hazırlanacak elektronik ortamda
katılabilir. Bu şekilde yapılan sınav kaydedilir ve elektronik ortamda saklanır.

(5) Öğrencinin tez çalışması tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak
belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin ilişiği kesilir.
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Tez konusu önerisi
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci yapacağı araştırmanın

amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç altı ay içinde tez izleme
komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisini sözlü savunma sınavı tarihinden
en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, sunulan tez önerisini inceleyerek öğrenciyi savunma sınavına
alır. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınav sonunda komite öneriyi kabul ya da reddeder.
Kararlar salt çoğunlukla alınır. Gerekçeli bu karar, anabilim dalı başkanlığınca üç işgünü içinde
ilgili tutanakla birlikte enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez çalışması konusu seçme
hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı
danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren
öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunma sınavına alınır. Tez önerisi bu savunmada
da reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(5) Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için önerinin kabul edildiği toplantı
dahil olmak üzere en az üç tez izleme komitesi raporunun enstitüye gönderilmesi gerekir.

Tez çalışması
MADDE 42 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve

tez önerisi kabul edilen öğrenci doktora tezini tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar.
(2) Tezler adayın başarısının bir kanıtı olarak sunulmalıdır ve doktora derecesi adayın

bilgi birikimine bir katkı yapması gerekir.
(3) Enstitüler tezlerin en üst düzeyde bilimsel ve etik ilkelere göre yapılmasını sağla-

yacak düzenlemeleri yapar ve enstitü yönetim kurulu tez süreci ile ilgili şikâyetleri ve sorunları
da değerlendirir. Bu amaçla, talep edilen her türlü bilgi ve belgenin ilgililerce enstitü yönetim
kuruluna iletilmesi gerekir.

Tez savunma sınavı jürisinin oluşturulması
MADDE 43 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez

yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savun-
mak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü akademik anabilim/anasanat kurulu
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde
yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş
asıl, biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danış-
manı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(3) Tez çalışması, jüri üyelerine sunulmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim edil-
diği tarihten itibaren en geç bir ay içinde jüri toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
Tez/sanat çalışması raporuna ilişkin intihal raporu, jüri önerisi ile birlikte enstitü müdürlüğüne
sunulur. Jüri üyelerinin, tez/sanat çalışmasında bir intihalin varlığı yönündeki görüşleri, enstitü
yönetim kurulunca uygun bulunduğu takdirde, öğrenci savunma sınavına alınmaz.

(4) Sağlık bilimleri ile fen ve mühendislik bilimleri alanlarında, öğrencinin; tez savunma
sınavına girebilmek için, doktora öğrenimi sürecinde, SCI, SCI-Expanded, SSCI, SSCI-Expanded
veya AHCI kapsamındaki dergilerde; tezi ile ilişkili ve ilk isim olduğu basılmış veya kabul
belgesi almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır.
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(5) Sosyal ve beşeri bilimler, güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında
ise, öğrencinin; tez savunma sınavına girebilmek için, doktora öğrenimi sürecinde, SSCI,
SSCI-Expanded, SCI, SCI-Expanded ya da AHCI kapsamındaki dergilerde veya Senato tara-
fından onaylanan dergi listesinde bulunan dergilerde, tezi ile ilişkili ve ilk isim olduğu basılmış
veya kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır.

Doktora tez savunma sınavı
MADDE 44 – (1) Tez savunma sınavı, tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-

lümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve
sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Sınav yeri ve tarihi en az yedi gün önce anabilim dalı
başkanlığınca ilan edilir. Sınav en çok 120 dakika sürelidir. Güzel sanatlar, müzik ve sahne sa-
natları alanları için süre sınırlaması yoktur.

(2) Tez savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.
(3) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak,

tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri üyelerinin bireysel ra-
porları, jüri kararı ve intihal raporu en geç üç iş günü içinde bir tutanakla anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(4) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini
enstitü tez yazım kurallarına uygun hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde ensti-
tüye teslim eder. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu süresinin dolması halinde Üniversite ile
ilişiği kesilir.

(5) Tezi hakkında jüri tarafından düzeltme kararı verilen öğrenciye bir kez en çok altı
aylık ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı sınav jürisi
önünde yeniden sunar ve/veya savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Mezuniyet ve diploma
MADDE 45 – (1) Herhangi bir doktora veya sanatta yeterlik programının bütün ge-

reklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için;
a) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan ve şekil yönünden uygun bu-

lunan tez veya sanat çalışması raporunu, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ens-
titü tarafından belirlenen sayıda basılmış ve ciltlenmiş (intihal raporu bulunan) kopyasını,

b) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında sanat çalışması raporu dışında
sunulan sanat etkinliğine ilişkin ses ve/veya görüntü kaydının bir kopyasını,

c) Tezin veya sanat çalışması raporunun elektronik ortamda kaydedilmiş kopyası ile
enstitü tarafından istenen diğer belgeleri,

ç) YÖK tarafından istenen belgeleri,
enstitüye eksiksiz teslim etmiş olması gerekir.
(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü

yönetim kurulunca incelenerek mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrenci-
nin mezuniyetine karar verilir. Doktora/sanatta yeterlilik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı
olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezu-
niyet tarihi tezin kabul edildiği tez savunma sınavı tarihidir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; öğrencinin, alanında gerekli

bilgi birikimini kazanmasını, bağımsız araştırma yapmasını, sanatsal olgu ve olayları geniş ve
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derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmasını, yeni sentezlere ulaşmasını, ev-
rensel nitelikte yeni bir metot geliştirmesini veya yeni bilgi üretmesini veya özgün ve üst dü-
zeyde yaratıcılık gerektiren bir tez/sanat etkinliği gerçekleştirmesini sağlamaktır.

(2) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez/sanat çalış-
ması önerisi kabul edilen sanatta yeterlik programı öğrencisi; özgün ve üst düzeyde yaratıcılık
gerektiren bir sanat etkinliği içeren sanat çalışmasını, tez/sanat çalışması izleme komitesi gö-
zetiminde hazırlar.

(3) Sanatta yeterlik programı öğrencisi, elde ettiği sonuçları enstitü tez/sanat çalışması
yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tez/sanat çalışmasına ilişkin sanat etkinliğini ve
raporunu jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır.

(4) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan, tezde/sanat
çalışmasında başarılı olamayanlar için, talepleri halinde, anasanat dalında ilgili bir tezsiz yüksek
lisans programı var ise gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olma-
ları kaydıyla, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Sanatta yeterlik programı öğrencilerine, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin husus-
larda 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 inci maddeler uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 47 – (1) Bilimsel hazırlık; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik prog-

ramlarında genel başarı değerlendirmesinde başarılı bulunanlardan, lisans ya da yüksek lisans
öğrenimini başvurdukları alanın dışında bir alanda veya Üniversite dışında bir yükseköğretim
kurumunda tamamlayanlar için sınav jürisinin önerisi ve ilgili akademik anabilim/anasanat ku-
rulunun görüşü üzerine enstitü yönetim kurulunun kararıyla düzenlenip yürütülen programdır.

(2) Bilimsel hazırlık programına devamı gerekli görülenler, ilgili derslere ve uygulama
çalışmalarına kayıt yaptırarak devam etmek ve başarılı olmak zorundadırlar.

(3) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler asıl programın öngördüğü
derslerin kredi ve AKTS yüküne sayılmaz. Bilimsel hazırlık programı en fazla beş ders ile sı-
nırlıdır.

(4) Bilimsel hazırlık programı derslerinde ders başarı notu, yüksek lisans programları
için C1, doktora/sanatta yeterlik programları için B2’dir. Ancak, ders notları not çizelgesine
geçti (G) veya kaldı (K) şeklinde işlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programının süresi en çok iki yarıyıldır. Yaz dönemi bu süreye da-
hil edilmez. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğ-
rencilerin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik
programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 48 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile akademik anabi-
lim/anasanat kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci ola-
rak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler. Bu öğrenciler de kayıtlı öğrenciler
gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek
zorundadırlar.

(2) Özel öğrenciler, kayıtlı öğrencilerin yararlandığı öğrencilik haklarından yararlana-
mazlar.

(3) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.
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Yatay geçişle öğrenci kabulü
MADDE 49 – (1) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü prog-

ramlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş ve başvurmak istedikleri programın bağlı olduğu
akademik anabilim/anasanat kurulu tarafından belirlenmiş başarı düzeyini sağlayan öğrenciler,
Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler.
Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sa-
natta yeterlik öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü
programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve lisansüstü öğrenimi sırasında aldığı tüm ders-
lerin her birinden 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını almış olması
gerekir. Akademik anabilim/anasanat kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin
kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Herhangi bir yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin, bütünleşik
doktora programına yatay geçiş yapabilmeleri için ilgili anabilim/anasanat dalı bütünleşik dok-
tora programının giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Yatay geçiş kabulü ilgili akademik
anabilim/anasanat kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Bu
öğrencilere, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere tanınan süreler tanınır.

(3) Bütünleşik doktora programına kabul edilmiş olan öğrenciler, Üniversitede yürütü-
len bir yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri
programın giriş koşullarını sağlamış olması gerekir. Geçiş kabulü ilgili akademik anabilim/ana-
sanat kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay geçiş yapan öğrenci, 16 ncı maddenin
üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını elde ettiği en fazla iki dersi, akademik anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş yaptığı programa
taşıyabilir.

(5) Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin daha önceki eğitiminde kullandığı süreler
kabul edildiği programa dahil edilir.

İzinler
MADDE 50 – (1) Öğrenciler; sağlık, doğum, askerlik, yurt içi ve yurt dışı yükseköğ-

retim kurumlarında eğitim ile ilgili nedenlerle, enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla iki ya-
rıyıllık (sağlık hariç) bir süre için Üniversiteden izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre
uzatılabilir. İzin süreleri, eğitim-öğretim süresine dahil edilmez.

(2) Birinci fıkrada anılan nedenlerle izinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten
dilekçesi ve belgeleri ile birlikte ilgili anabilim/anasanat dalına en geç ilgili yarıyılın ders ek-
leme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, izin talebini
öğrencinin danışmanının görüşüyle birlikte enstitüye iletir. Ders ekleme-bırakma süresi bittikten
sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci

fıkralarında belirtilen koşullar 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce doktora
programına kayıt olan öğrencilere uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 52 – (1) 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Bireysel Emeklilik Sistemine

Otomatik Katılım

GENELGE

2016/26
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TEBLİĞLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 24)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak

uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alı-

nan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 56

ve 57 nci dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN ürünleri sınıflandırma

listelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Ba-

kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin

birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Armonize Sistem (AS) Kodu: Dünya Gümrük Örgütüne üye tüm ülkelerce kullanılan

altı haneli Armonize Sistem Nomanklatür kodunu,

b) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin

Yorumu ile İlgili Genel Kuralları,

c) International Non-Proprietary Name (INN): Eczacılık Ürünlerine İlişkin Uluslararası

Tescil Edilmemiş İsmi,

ç) Tarife pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra

gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,

d) Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC): Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük

Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife

Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe gir-

diği tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ  

(SAYI: 2016/10)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu

Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) 28/8/2015 tarihi itibarıyla mevcut olan mevduat/katılım fonu dışı yabancı para yü-

kümlülükler için zorunlu karşılık oranları vadeleri sonuna kadar aşağıdaki gibidir:
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MADDE 3 – Bu Tebliğ 18/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

25/12/2013 28862

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 26/3/2014 28953

2- 25/7/2014 29071

3- 3/1/2015 29225

4- 12/3/2015 29293

5- 30/5/2015 29371

6- 29/8/2015 29460

7- 26/12/2015 29574

8- 9/1/2016 29588

9- 10/8/2016 29797

10- 7/9/2016 29824

11- 22/10/2016 29865

12- 1/11/2016 29875

13- 19/11/2016 29893
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

8 KALEM MİCROSOFT LİSANS YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ihtiyacı 8 kalem Microsoft 

Lisans Yazılımı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnameye ve Microsoft markasına uygun olarak, 
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 
iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, markasına, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 
ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02.12.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve idari 
şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 
ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.  maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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2 ADET VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ İLE 2 ADET SAN ANAHTARI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ihtiyacı 2 adet Veri Depolama 

Ünitesi ile 2 adet San Anahtarı, Kurumca bildirilen teknik şartnameye ve markasına uygun olarak, 

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

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02.12.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Sosyal Güvenlik Kurumu Destek Hizmetleri Daire Bakanlığı ihtiyacı muhtelif 

cins ve miktar donanım ürünü KISIM-1: 2 adet veri depolama ünitesi (180X 8TB NL-SAS diskler 
ile güncelleme), 4 adet FCIP yönlendirici, 2 adet San anahtarın kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine ve veri depolama ünitesinin IBM markasına uygun olarak; KISIM-2: 2 adet merkez 
sunucu, 20 adet taşra sunucunun kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz 
tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 
piyasadan satın alınacaktır.  

 
İHALE KISIMLARI İHALE EVRAK BEDELİ 

Kısım-1:  
- 2 adet IBM marka veri depolama ünitesi 
- 4 adet FCIP yönlendirici, 
- 2 adet San anahtar 

140.- TL 

KISIM-2: 
- 2 adet merkez sunucu 
- 20 adet taşra sunucu  

130.- TL 

TÜM KISIMLAR İÇİN  140.- TL 
 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, markası ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 
ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05.12.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 
hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 
uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun 
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.  maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi her kısmın tamamı için 
ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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5 ADET ROUTER (YÖNLENDİRİCİ), 10 ADET SWİTCH (ANAHTAR 48 PORT) VE 50 
ADET OPTİK ARAYÜZ MODÜL SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı 

ihtiyacı 5 adet router (yönlendirici), 10 adet switch (anahtar 48 port) ve 50 adet optik arayüz 
modül kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip 
ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 
satın alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06/12/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır.  

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine ve Cisco markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 
edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 
verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DALGIÇ POMPA SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı DESKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve 

Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Dalgıç Pompa teknik 

şartnamesine ve ALARKO markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

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

firmaların, şartname 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 dış 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik şartnamesinin, markasının, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 05.12.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve ALARKO markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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6 ADET JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 6 adet jeneratör 

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

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında 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 dış 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05.12.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

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

iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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4 ADET TARAYICI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 4 Adet 

Tarayıcı Sistemi, teknik şartnamesine ve PRIMAGEST Markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

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

firmaların, ihale doküman bedelini (140,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik şartnamesinin, markasını, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

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

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 02/12/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 10497/1-1 
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BÜTÜNLEŞİK BİLGİSAYAR DONANIMI VE GÜVENLİK  

ALTYAPISI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı bütünleşik bilgisayar donanımı ve 

güvenlik altyapısı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve malzeme listesine uygun olarak, 
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır.  
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

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

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi, malzeme listesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 
3 - Teklifler, 06/12/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine ve malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 
edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
 10526/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MİCROSOFT KURUMSAL LİSANS YENİLEME 

ANLAŞMASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Microsoft 

Kurumsal Lisans Yenileme Anlaşması ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

istenilen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05/12/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 10527/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK DALGIÇ POMPA 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ 
KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

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

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 
2 - İhale konusu işin nev’i : Malzemenin Cinsi: Miktarı: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Dalgıç Pompa 2 Adet  
b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: TTK Karadon TİM Müessese 

İş Sahası 
  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen 

teslim limanı 
c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 
veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 
başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim 
günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin 
imzalanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 28.12.2016 Çarşamba saat 15:00 
c) Dosya no : 936–TTK/1514 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,  



26 Kasım 2016 – Sayı : 29900 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
h) Firmalar pompalara ait Akredite kuruluştan alınan Grup-1 metan gazlı ortamda 

kullanılabileceği belirtilen Atex belgelerini teklifleri ile birlikte idari şartnamenin 7.3 maddesine 
uygun olarak vereceklerdir. 

ı) Firmalar dalgıç pompalara ait Teknik Şartnamenin 2.maddesinin ve soru formunun 
cevaplarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir. 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi,  

j) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,  

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 28.12.2016 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
131.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10509/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Ortaköy Taşınmazları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Satış Komisyonu Başkanlığından:  
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 17/11/2016 tarih ve 2016/320 sayılı 

kararı ile oluşturulan “Ortaköy Taşınmazları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık 
Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi 
Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı 
zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi 
yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa 
çıkarılmıştır. 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 
Fon Kurulunun 17/11/2016 tarih ve 2016/320 sayılı kararı ile oluşturulan Ortaköy 

Taşınmazları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, İstanbul, Beşiktaş Ortaköy, 33 ada, 2 parselde kâin 1, 
2, 3 ve 4 no.lu bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 
"Ortaköy Taşınmazları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 22.260.000.-

(yirmiikimilyonikiyüzaltmışbin) TL’dir. 
TEMİNAT 
İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: 

TR03 0001 0007 5306 2864 3862 42 no.lu TL hesabına 2.226.000-TL (ikimilyonikiyüz 
yirmialtıbin) TL nakit teminatın “Ortaköy Taşınmazları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat 
Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı 
Kanunun 3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat 
mektubu veya cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. 
Hazine Bonoları, T.C. Hazine kefaletini haiz tahviller de kabul edilecektir. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. 
Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 
blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla 
verilecek diğer belgeler ile birlikte 12/12/2016 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na 
teslim edilmesi gerekmektedir. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 
İhale 13/12/2016 tarihinde saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 
tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 
Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI 
1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale 
sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar. 

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 



26 Kasım 2016 – Sayı : 29900 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

İNCELEME 
“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış 
Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” 
onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin 100.- (Yüz) TL “İhale Şartnamesi” 
bedelinin “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 
2864 3862 34 no.lu TL hesabına “Ortaköy Taşınmazları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname 
Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 
teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 
teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 
alabilir. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 
16/12/2016 tarihinde saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul 
adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar 

ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin 
tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR 
1- İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” 

onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecektir. 
2- İşbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 
değiştirme hakkı saklıdır. 

4- "Ortaköy Taşınmazları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve 
varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 08/12/2016 tarihine kadar sıra 
cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Ortaköy Taşınmazları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No: 143 
Tel : 0 212 340 24 29 - 0 212 340 23 58 
Faks : 0 212 288 49 63 10499/1-1 
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YOL MAKİNELERİ MONOBLOK TEKERLEK TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/513945 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4399 - 4129 0312 311 53 05 
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
     adı ve miktarı : Yol Makineleri Monoblok Tekerlek Temini 
- 200 Adet VM 170 Poz Otosunda kullanılmak üzere 7C-190/2 tipi ( Ø750) mm’lik 

monoblok tekerlek, 
- 100 Adet 08-16,08-16G 08-275SP Buraj Makinasında kullanılmak üzere 7C-190/4 tipi 

(Ø710) mm’lik monoblok tekerlek, 
- 50 Adet R780E Regülatör, D912R Tokmaklama Makinelerinde kullanılmak üzere 7C-

190/6 (Ø750) monoblok tekerlek, 
- 50 Adet 08-475/4S Makas Buraj, 09-3x Buraj Makinelerinde kullanılmak üzere WN01-

920.210.PLA.7-2-DB (Ø 920) monoblok tekerlek, 
- 200 Adet 09-32,09-3X, Kombine Buraj Makineleri, DGS90N Stabilizatör Makinelerinde 

kullanılmak üzere WN01-730.184.PLA.R7-1 (Ø 730) monoblok tekerlek, 
- 100 Adet 08-32 Buraj Makinasında kullanılmak üzere WN01-730.184.PLA.R7-1 08-32 

Mak.Tekeri (Ø730) monoblok tekerlek, 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

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

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel İhale Komisyonuna (4047 nolu 
oda) 28/12/2016 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhalenin yapılacağı yer, tarih ve saat; TCDD Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 
Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda), 28/12/2016 Çarşamba günü saat 10:00 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Dairesi Başkanlığı Yapım Sipariş Şube Müdürlüğünde(4028 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,- TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 10484/1-1 
—— • —— 

EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ SATIŞ  
İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
23.11.2016 tarih 29897 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 25.12.2016 tarihinde 

yapılacağı duyurulan ekonomik ömrünü tamamlamış araç satış ihalesi iptal edilmiştir.  
İlgililere duyurulur. 10532/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 
Muhtelif malzeme açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. 

No.111 45500   Soma/MANİSA 
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 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı: 
 

İhalenin - Niteliği - Türü İ. K No Dosya No İhale Tarih - Saati 
Teslim 
Süresi 

1 - 
45 Kalem Muhtelif Filtre 
Alımı 

509207 2016 - 2088 13.12.2016-14.00 90 Gün 

2 - 
25 Adet Fren ve Şanzıman 
Yağ Soğutucu Alımı 

509219 2016 - 2089 13.12.2016-14.30 90 Gün 

3 - 
80 Kalem Komatsu Yedeği 
Alımı 

509239 2016 - 2090 13.12.2016-15.00 90 Gün 

 
b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 
c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 
3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 
4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir 

ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları 
zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler 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 İhale Kanununun İstisna 

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. 10469/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 
Müessesemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte 

yapılacaktır. 

1 - İdarenin Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No: 111 45500 
Soma / MANİSA 

a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) 

  Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

b) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin a) 

 

Niteliği - Türü - Miktarı K.İ.K. No Dosya No 

İhale Tarihi 

ve Saati 

İşin 

Süresi 

1 

E.L.İ. Müessese Müdürlüğü'ne 
ait Dereköy mevkiinde bulunan 

Dereköy Torbalama Tesisinde 

450.000 ton kömürün 

torbalanması ve kamyonlara 
yüklenmesi işi 

2016/507615 2016 - 2080 
14/12/2016 

saat: 14:00 

300 

gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) İşin süresi : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 
3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası 

Soma/Manisa 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No: 111 45500 Soma/ 

Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 
6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 10470/1-1 



26 Kasım 2016 – Sayı : 29900 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

YEDEK PARÇA ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
İşletme Müdürlüğümüz Komatsu Dozerlerde, 903 Nolu Komatsu PC 300 de ve Komatsu 

PC 1100 de kullanılmak üzere (6 Kalem) Yedek Parça Alım işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile 

ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2016/509369 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 416 2001 - Faks: 0 286 416 3700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüz Komatsu Dozerlerde, 903 Nolu 

Komatsu PC 300 de ve Komatsu PC 1100 de kullanılmak 

üzere (6 Kalem) Yedek Parça Alımı işi 

b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 
3 - İhalenin 

a) İhale Usulü : Açık İhale (Kapalı Zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 12/12/2016 Pazartesi günü saat 15:00 
d) Dosya no : 244-KÇLİ/2016-0732 

4 - İhaleye ait dokümanlar; 

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

“Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 
2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ 

Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı 

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

zorunludur. 
5 - Teklifler 12/12/2016 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 

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

idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 10471/1-1 
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NAKLİYAT HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
TPAO Genel Müdürlüğünden: 
“İstanbul ve Çevresindeki Liman ve Gümrüklerden, Merkez ve Bölgeler ile Muhtelif 

Tesislere Nakliye Hizmeti Satın Alma İşi” TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne 
göre “Açık İhale Usulü” ile İhale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/513124 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06530 Söğütözü- 

Çankaya/Ankara 
b) Telefon ve Faks Numarası : Telefon: (0 312) 207 27 16-207 27 14 
  Faks:     (0 312) 286 90 73-286 73 74 
c) Elektronik Posta Adresi : ysenol@tpao.gov.tr, kelmas@tpao.gov.tr 
2 - İhale Konusu Hizmetin: 
a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. adına yurtdışından satın 

alınarak; İstanbul ve çevresindeki liman ve gümrüklere 
getirilen çeşitli malzeme ve ekipmanların şartname 
hükümleri çerçevesinde, elleçlemesinin yapılarak 
Ankara Genel Müdürlük, Gölbaşı / Ankara, Batman, 
Adıyaman, Trakya Bölge Müdürlükleri ve Silivri ile 
diğer ihtiyaç mahallerine bir yıl süre ile TIR ve Kamyon 
ile taşınması işidir. 

b) (Fiziki) Miktar ve Türü : Tahmini 32 TIR, 32 Tam Kamyon, 109 parsiyel kamyon 
yükü olup, yük ve vasıta sayısındaki artış ve azalışlar 
TPAO’yu hiçbir şekilde yükümlülük altına 
sokmayacaktır. 

c) Yapılacağı yer : İstanbul ve Çevresi Liman ve Gümrüklerden, TPAO 
Batman, Adıyaman, Trakya Bölge Müdürlükleri, Ankara 
Genel Müdürlük Merkez, Gölbaşı/Ankara, Silivri ile 
diğer ihtiyaç duyulan mahallerindeki tesislerimiz. 

ç) İşin süresi : Sözleşmenin tarihinden itibaren 1 (bir) yıl. 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı Yer : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Söğütözü 

Mahallesi 2180. Cadde No: 10   06530-Çankaya/ 
ANKARA 4. Kat Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : 06.12.2016 saat: 10:30 
4 - İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar: 
a. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 
b. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösteri belge 
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
olduğuna dair belge. 

3) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/bünyesinde 
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bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir (1) yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri. 

d) İdari şartnamenin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g), ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. 

e) İstekliler, sunacakları belgelerin aslını veya aslına uygunluğunu noterce onaylanmış 
örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye ticaret sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu 
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete TPAO’ca veya Türkiye odalar ve Borsalar 
Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret sicili 
Gazetesi suretleri ile bunların onaylı suretleri kabul edilecektir. 

f) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu beliren bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

g) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
h) İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir 
i) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
k) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, Ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağında 

belirtildiği ortak girişim beyannamesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
l) İdari Şartnamenin 8. Maddesinde istenen, yerli istekli olunduğunu gösteren belgeler. 
m) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
n) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c), (d) ve (k) bentlerinde yer alan belgelerin 

her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
o) İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 

belge, 
p) İş deneyim belgesi; ilk ilan veya davet tarihinden geriye son beş yıl içinde kabul 

işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması 
zorunludur. 

r) Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler; 
İsteklinin bankalar nezdinde kullanılmamış nakit veya kullanılmamış gayri nakit kredisi 

ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı 250.000.00.-TL (İkiyüzellibin Türk Lirası)’den az 
olamaz. Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplamak ya da birden fazla banka referans mektubu 
sunulmak suretiyle sağlanabilir. 

s) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken 
kriterler; 

1) En fazla 10 yaşında olmak üzere toplam 5 (beş) adet treyler, 5 (beş) adet kamyonun 
mülkiyetinde olduğuna dair belge (trafik tescil belgelerinin noter onaylı fotokopileri) 

2) Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun (C2, L1, L2, R1 veya R2) 
yetki belgelerinden bir tanesinin aslı veya noterden onaylı fotokopisi. 

3) İstekliler, yurtiçi hizmet sektöründe en az 5 (beş) yıldan beri faaliyet göstermiş 
olduklarını mevzuatı gereği Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu oda Sicil Kayıt 
Sureti (Faaliyet Belgesi) ile belgeleyeceklerdir. 
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4) İstekliler, ilk ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde, kamu veya özel 
sektörde tek bir sözleşme kapsamında; 

İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az %50’si oranında gerçekleştirdiği veya 
denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini 
gösteren iş deneyim belgesi ibraz edecektir. 

İhale üzerinde kalan firma tarafından, sözleşme aşamasında iş deneyim belgesini 
tamamlayacak olan, 5 (beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek bir sözleşmeye ait yapmış 
olduğu nakliyelere ilişkin sözleşmenin noter tasdikli sureti ile taşımayı yaptığı firma veya idarece 
onaylı fatura suretlerini ibraz edecektir. 

5) İş ortaklarında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 
her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak 
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

6) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğinin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi odası / Ticaret 
Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

t) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesini teklifleri ile birlikte 
vereceklerdir. 

u) İdari Şartnamenin konusu hizmet alımı ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama 
hükümleri hariç TPAO 4634 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. 

5) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli 
istekliler ihaleye katılamaz. 

İhale dokümanı; 
a) TPAO Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı / İhale Müdürlüğü 603 no’lu 

odada görülebilir ve şartname bedeli olan 100,00.-TL Türkiye Vakıflar Bankası TPAO bürosu 
nezdindeki 00158007290224965 no’lu Türk Lirası (TL) hesabına (IBAN NO: TR9700015 
00158007290224965) yatırılarak, dosya numarası ve şartname bedeli olduğunu belirtmek 
suretiyle aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. (Banka dekontunun orjinali idareye teslim edilecektir.) 

7 - Teklifler, 06-12-2016 tarih ve saat 10:30’a kadar TPAO Genel Müdürlüğü Gelen 
Evrak Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL (Türk lirası) olarak vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı 
ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 
tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif 
verilecektir. 

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
10 - Geçici teminat olarak verilen teminat mektuplarında geçerlilik tarihi, 20.02.2017 

tarihinden öce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 
11 - Verilen teklifin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günüdür. 
12 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 10487/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/74037 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı PTT A.Ş. Genel 
Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü İl/İlçe Ulus/ANKARA 

Adresi 
Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No: 2 
F Blok 1. Kat 

Tel-Faks 
Tel:   0 312 509 54 00  
Faks: 0 312 309 56 08 

Posta Kodu 06101 E-Mail satinalma@ptt.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Haskale Seyahat Taşımacılık Otomotiv 
Petrol Organizasyon Dağıtım Ticaret ve 
Sanayi Ltd. Şti. 

Hakan ERGÜNEY 

Adresi 
Giyimkent, Oruç Reis Mah. Vadi Cad. 
No: 68A Esenler/İstanbul 

Akpınar Mah. 858 Cad. No: 16/2 
Çankaya/Ankara 

T.C. Kimlik No.  38521365902 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

8570299325  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

697588  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10502/1/1-1 
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PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/74037 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı PTT A.Ş. Genel 
Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü İl/İlçe Ulus/ANKARA 

Adresi 
Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No: 2 
F Blok 1. Kat 

Tel-Faks 
Tel:   0 312 509 54 00  
Faks: 0 312 309 56 08 

Posta Kodu 06101 E-Mail satinalma@ptt.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Nurs Seyahat Taşımacılık 
Tekstil İnşaat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi 

Murat KADICIK 
Citipac Kargo Taşımacılık 
Tic. A.Ş. 

Adresi 

Tevfikbey Mah. Halkalı 
Cad. No: 132-1 Tez İş 
Mer. K.2 D.15 Sefaköy 
Küçükçekmece 

Yunus Mah. 
Yelkenli Sk. 10B 
Kartal/İstanbul 

Parseller Bucağı M. 
Kemalpaşa Mah. Firüzköy 
Blv. 201/1 Avcılar/İstanbul 

T.C. Kimlik No.  24521425364  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

6320353042  2150261146 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Sicil 
Müdürlüğü 

 
İstanbul Ticaret Sicil 
Müdürlüğü 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

608351  958103 

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10502/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/85712 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 
HOCA PAŞA MAHALLESİ / 
DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI 
YANI 

Tel-Faks 2125140010 - 2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı CUMALİ ALACAHAN  

Adresi 
HAVUZLU BAHÇE MAH. 15126 
SOK. NO.3/1 SEYHAN ADANA 

 

T.C. Kimlik No. 17035251420  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

0470459664  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

ADANA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 68166  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10510/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/14083 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 
KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi  Tel-Faks 264 2751620 - 264 2768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
ERTAŞ OTOMOTİV TİCARET 
VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

 

Adresi 
İ.O.S.B. DOLAPDERE SAN.SİT. 19. 
ADA NO: 17 
BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

3720018948  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 156164  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10510/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/18569 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 
HOCA PAŞA MAHALLESİ / 
DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI 
YANI 

Tel-Faks 2125140010-2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
BARCEM GIDA VE İNŞAAT 
HİZMETLERİ LİMİTED 
ŞİRKETİ 

ONUR DOĞAN 

Adresi 
BAHÇEKAPI MAH. 2465 SOK. 
NO:7 ETİMESGUT/ANKARA 

ELMALIKENT MAH. SEVİL 
ÇIKMAZI SK. 6/3 
ÜMRANİYE/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 15983380704 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

1420598762 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 379483 - 
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10510/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/105636 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi - Tel-Faks 2642751620-2642768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı MUSTAFA SAKIZLIOĞLU  

Adresi 

ESKİŞEHİR YOLU ÜZERİ 

DÖRTYOL SANAYİ SİT. 3. SOK. 

NO.:26-28 ARFİYE/SAKARYA 

 

T.C. Kimlik No. 11000571476  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7400093206  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 154425  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK  
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10510/4/1-1 



26 Kasım 2016 – Sayı : 29900 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/192306 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ HAVA İKMAL BAKIM 
MERKEZİ KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe KAYSERİ/MELİKGAZİ 

Adresi 
ESENYURT MAH. ERCİYES 
CAD.  

Tel-Faks 352 2224545-352 2221017 

Posta Kodu 38050 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı AHU MÜGE SARITAŞ  

Adresi 
FATİH MAH. NİL CAD. 
DALAMAN SOK. NO.:13/B 
KOCASİNAN / KAYSERİ 

 

T.C. Kimlik No. 11819609926  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

KAYSERİ TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 41029  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10510/5/1-1 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 26 Kasım 2016 – Sayı : 29900 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/60139 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ADANA TEDARİK BÖLGE 
BAKANLIĞI 

İl/İlçe ADANA/SEYHAN 

Adresi 
RESATBEY MAH. ORDU CAD. 
ADLİYE ARKASI 

Tel-Faks 3223525301-3223597885 

Posta Kodu 01330 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı NADİR BOZKURT  

Adresi 

HUZUREVLERİ MAH. 77206. SOK. 
M.PARTAL APT. B BLOK ZEMİN 
KAT NO.: 5/B 
ÇUKUROVA/ADANA 

 

T.C. Kimlik No. 10717334084  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

1850074731  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

ADANA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 72024  
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10510/6/1-1 



26 Kasım 2016 – Sayı : 29900 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/150088 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
3'ÜNCÜ HAVA İSTİHKÂM 
İNŞAAT TABUR 
KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA/ETİMESGUT 

Adresi İSTANBUL YOLU ÜZERİ Tel-Faks 312 2448550 - 312 2442410 
Posta Kodu 06790 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
2AK İNŞAAT TEMİZLİK EMLAK 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

KADİR YÜKSEL 

Adresi 
TALATPAŞA BULVARI 
NO.:113/33 ALTINDAĞ/ANKARA 

TALATPAŞA BULVARI 
NO.:113/33 ALTINDAĞ/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 35759289468 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

0010800564  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

ANKARA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 366045  
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10510/7/1-1 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 26 Kasım 2016 – Sayı : 29900 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/9271 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
1’İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi - Tel-Faks 2642751620-2642768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı ORHAN KOŞAR - 

Adresi 

YEŞİLCE MAH. ATATÜRK CAD. 

DAMAR SOK. NO:10/A 

KAĞITHANE/İSTANBUL 

- 

T.C. Kimlik No. 60127336840 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

KAĞITHANE BİRLEŞİK ESNAF 

VE SANATKARLAR ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 34/266244 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10510/8/1-1 



26 Kasım 2016 – Sayı : 29900 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/76123 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi ESKİ GARAJ YANI-ETLİK Tel-Faks 0 312 384 32 50-0 312 384 32 61 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
AKYILDIZ KAĞIT GIDA 
TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 
SANAYİ MAH. S.SELİM CAD. 
KOÇ SOK. NO.:31/A-B 4. 
LEVENT/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. -  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

0440061972  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 377495  
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10510/9/1-1 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 26 Kasım 2016 – Sayı : 29900 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/146396 (Karar No.:073) 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi ESKİ GARAJ YANI-ETLİK Tel-Faks 0 312 384 32 50-0 312 384 32 61 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
AKYILDIZ KAĞIT GIDA 
TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 
SANAYİ MAH. S.SELİM CAD. 
KOÇ SOK. NO.:31/A-B 4. 
LEVENT/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. -  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

0440061972  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 377495  
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10510/10/1-1 



26 Kasım 2016 – Sayı : 29900 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/146396 (Karar No.:071) 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi ESKİ GARAJ YANI-ETLİK Tel-Faks 0 312 384 32 50-0 312 384 32 61 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
AKYILDIZ KAĞIT GIDA 
TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 
SANAYİ MAH. S.SELİM CAD. 
KOÇ SOK. NO.:31/A-B 4. 
LEVENT/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. -  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

0440061972  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 377495  
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/18569 (Karar No: 97) 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 
HOCA PAŞA MAHALLESİ / 
DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI 
YANI 

Tel-Faks 2125140010-2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
BARCEM GIDA VE İNŞAAT 
HİZMETLERİ LİMİTED 
ŞİRKETİ 

ONUR DOĞAN 

Adresi 
BAHÇEKAPI MAH. 2465 SOK. 
NO:7 ETİMESGUT/ANKARA 

ELMALIKENT MAH. SEVİL 
ÇIKMAZI SK. 6/3 
ÜMRANİYE/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 15983380704 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

1420598762 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 379483 - 
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/106669 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 
KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi  Tel-Faks 264 2751620-264 2768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
SAĞLAM METAL SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

HAKAN KOÇAK 

Adresi 
İ.O.S.B. METAL İŞ SAN. SİT. 
4. BLOK NO.:44 
BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 

İ.O.S.B. METAL İŞ SAN. SİT. 
4. BLOK NO.:44 
BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 24383042792 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

7380466601  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 326941  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğünden:  

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/3'ncü 

maddesi gereğince adli para cezasından çevrilen Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma 

yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen 

müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir. 

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen 

süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen 

kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir, ilanen tebliğ olunur. 

 

Sıra No Dosya No İlamat No Adı Soyadı Ceza Miktarı 

1 2014/1092 2012/4542 HASAN MYUMYUN MYUMYUN  48 SAAT 

2 2014/1619 2010/3932 GYULSEN YUSEIN ANGELOVA  18 SAAT 

3 2014/1652 2012/2164 ANGEL RADANOV MILANOV 200 SAAT 

4 2014/1983 2007/2994 NURAY SEYDALI MAREM  22 SAAT 

5 2015/447 2009/71 WLODZIMIERZ JAN OLAK  44 SAAT 
 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstasyon 

Mah. Ebenazire sk. Yeni Adliye Binası Kat: l Edirne Telefon: 0 (284) 212 71 08 

 10441/1-1 

—— • —— 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya 

öğretim üyesi alınacaktır. 

 

Fakülte Bölüm/Program Unvan 

Kadro 

Sayısı Aranan Kriterler 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Beslenme ve 

Diyetetik 
Yrd. Doç. Dr. 1 

Beslenme ve Diyetetik lisansına 

sahip olmak, bilim doktorası 

yapmış olmak. 

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr/ adresinde yer almaktadır. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  52.08/02 
Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016 - 157   TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.07.2016 - 3673   SAMSUN 
Ordu İli, Perşembe İlçesi, Kozağzı Mahallesi, özel mülkiyet adına kayıtlı, 147 ada, 54 

numaralı parsele yönelik hazırlanan ifraz belgelerinin değerlendirilmesi istemine ilişkin, 
Perşembe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.05.2016 tarih ve 870 sayılı, 
01.06.2016 tarih ve 1013 sayılı yazıları, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 24.07.2008 tarih ve 1754 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.07.2016 tarih ve 283 sayılı inceleme raporu okundu, ekleri ve 
ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Ordu İli, Perşembe İlçesi, Kozağzı Mahallesi, özel mülkiyet adına kayıtlı, 147 ada, 54 
numaralı parsele yönelik hazırlanan ifraz belgelerinin ilgili belediyesince değerlendirilmesine, 
147 ada, 54 numaralı parsel üzerinde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhinin 
kaldırılarak 293 ada, 8 numaralı parsele konmasına, 293 ada, 8 numaralı parselde yer alan 
taşınmazın izinsiz yıkıldığı anlaşıldığından 2863 sayılı Yasa’nın 9. maddesi uyarınca uygulamayı 
yapanlar ve yaptıranlar hakkında yasal soruşturma açılmasına, 293 ada, 8 numaralı parselde yer 
alan taşınmazın rölöve projesinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 

 10448/1-1 
————— 

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  35.21/819 
Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2016 - 299 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 26.10.2016 - 7206 İZMİR 
İzmir ili, Aliağa ilçesi, Yüksekköy Mahallesinde kalan, özel mülkiyetteki, tapunun 126 

ada 145 nolu parseli ve çevresinde tescil çalışmalarının tamamlanmasının istendiği İzmir 2 
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.04.2016 tarihli ve 6574 sayılı kararı 
gereği, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün15.07.2016 
tarihli ve 2563 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7.Maddesi gereği 
iletilmiş olan kurum görüşleri ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, 25.10.2016 tarih ve 
1049 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. 
Yapılan görüşmeler sonucunda; 

İzmir ili, Aliağa ilçesi, Yüksekköy Mahallesinde sınırlarında kalan alanın, kararımız eki 
1/5000 ölçekli kadastral harita üzerinde gösterildiği şekilde, I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit 
olarak tesciline ve kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  45.10/112 
Toplantı Tarihi ve No : 28.10.2016 - 301 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.10.2016 - 7217 İZMİR 
Manisa İli Saruhanlı İlçesi, Alibeyli Mahallesi, Bekçitepe Mevkiinde yer alan alanda 

kaçak kazı yapıldığının bildirilerek konunun ve tescil çalışmalarının değerlendirilmesinin 
istendiği Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 02.02.2016 tarihli ve 455 sayılı 
yazısı ve ekleri 05.02.2016 tarihli ve 509 sayılı yazısı ve ekleri, İzmir 2 Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün11.03.2016 tarihli ve 922 sayılı yazısı ve eki 
kurum görüşü haritası,  2863 sayılı Kanunun 7.Maddesi gereği iletilmiş olan kurum görüşleri ve 
Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, 26.10.2016 tarih ve 1073 sayı ile Müdürlük evrak 
kaydına giren rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler 
sonucunda; 

Manisa İli Saruhanlı İlçesi, Alibeyli Mahallesi, Bekçitepe Mevkiinde kalan alanın, 
kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral harita üzerinde gösterildiği şekilde, I. (Birinci) Derece 
Arkeolojik Sit olarak tesciline ve kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna,  karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  78.08/524 A.U. 
Toplantı Tarihi ve No : 11/11/2016 - 205 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 11/11/2016 - 3317 SAFRANBOLU 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.04.2016 - 257 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 30.04.2016 - 5783 BURSA 
Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi, Börezli ve Çallı Mahalleleri, Fuğlatepe Mevkii’nde, Bursa 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.01.2012 tarih ve 0395 sayılı kararıyla tescil 
edilen Fuğlatepe Antik Yerleşimi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı tescil kararında; Balıkesir 
Kadastro Müdürlüğü’nün 29.03.2016 tarih ve 79537498-Burhaniye-170.99/E.731918 sayılı yazısı 
eki güncel kadastral duruma ilişkin kroki doğrultusunda yapılan incelemede; “Börezli köyü 119 
ada, 2 parsel olarak belirtilen taşınmazın Çallı Mahallesi sınırları içinde kaldığı, yine Börezli 
Köyü 121 ada, 69, 71 olarak belirtilen parsellerin, Çallı 121 ada, 69,71 parseller olduğu, Çallı 121 
ada, 170 belirtilen parselin Börezli 121 ada, 170 parsel olduğu, kararda belirtilen, Hazine 
mülkiyetindeki 121 ada, 18 parselin her iki mahalle parsellerinde de olmadığı şeklinde yapılan 
tespitlere ilişkin 27.04.2016 tarihli Kurul Müdürlüğü uzman raporu, Cumhuriyet Başsavcılığına 
intikal eden, sit alanı kapsamındaki Çallı Mahallesi, 121 ada, 71 parsel içinde izinsiz ağaç ve 
çalılardan hayvan ağılı ve baraka yapılmasına ilişkin Balıkesir Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü) 05.02.2016 tarih ve 506 sayılı yazısı, eki Müze Müdürlüğü uzmanlarının 03.02.2016 
tarihli raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi, Börezli ve Çallı Mahalleleri, Fuğlatepe Mevkii’nde, Bursa 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.01.2012 tarih ve 0395 sayılı kararıyla tescil 
edilen Fuğlatepe Antik Yerleşimi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı tescil kararındaki ada, parsel 
durumunun Kadastro Müdürlüğünce hazırlanan kroki doğrultusunda; Börezli Mahallesi 182 ada, 
149 (E:121/170) (kısmen), 147 E:121/17) (kısmen), 146 (121/19) (kısmen), 144 (121/20) 
(kısmen), 142 (121/16) (kısmen), 141 (121/15) (kısmen), 140 (121/4) (kısmen), 137 (121/2) 
(kısmen), 139 (121/169) (kısmen), ve 181 ada, 1 (120/1) parsel (kısmen) olarak ve Çallı 
Mahallesi; 119 ada, 2 parsel (kısmen), 121 ada, 13 (kısmen), 14 (tam), 15 (tam), 16 (kısmen), 17 
(kısmen), 24 (kısmen), 25 (kısmen), 66 (kısmen), 69 (tam), 71 (kısmen) parseller olarak 
düzeltilmesine, şerh yoksa parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine gerekli şerhlerin 
konulmasına, ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine, 

Bunların dışında söz konusu sit alanı ile ilgili 20.01.2012 tarih ve 0395 sayılı kurul kararı 
doğrultusunda sehven şerh konulmuş olan parsellerin tapu müdürlüğünce kontrol edilerek, tespiti 
halinde sit şerhlerinin kaldırılmasına,  

Çallı Mahallesi, 121 ada, 71 parsel içinde hayvan barınağı ve baraka yapılmasına konu 
alanda Balıkesir Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda 03.02.2016 tarihli 
raporda tespit edildiği üzere; yapılmış olan ağılın ve barakanın ağaç dalları, çalı ve tahta 
kullanılarak geçici barınma amaçlı yapılmış olduğu, sit alanında herhangi bir kazı izine, tahribata 
rastlanmadığı ve söz konusu imalatın kaldırılarak alandan taşınmış olduğu anlaşıldığından, 2863 
sayılı yasa kapsamında herhangi bir yasal soruşturmaya gerek olmadığına, ancak sit alanına 
izinsiz herhangi bir fiziki-inşai müdahalenin olmaması için gerekli önlemlerin ilgili Kurum ve 
kuruluşlarca alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30/04/2016 - 257 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 30/04/2016 - 5778 BURSA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.04.2016 - 257 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 30.04.2016 - 5777 BURSA 
Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi, Kocakonak ve Mandıra Mahalleleri arası, Asaralanı 

Mevkii,’nde, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.04.2007 tarih ve 
2409 sayılı kararıyla, yapı kalıntıları ve çevresindeki arkeolojik potansiyel nedeniyle tescil edilen 
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın karar eki sit paftası ve kurul kararı esas alınarak hazırlanan 
köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 
27.04.2016 tarihli raporu okundu, hazırlanan paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda;  

Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi, Kocakonak ve Mandıra Mahalleleri arası, Asaralanı 
Mevkii,’nde, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.04.2007 tarih ve 
2409 sayılı kararıyla, yapı kalıntıları ve çevresindeki arkeolojik potansiyel nedeniyle tescil edilen 
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın karar eki sit paftası ve kurul kararı esas alınarak köşe 
koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli koordinat listeli paftanın uygun 
olduğuna, sit alanının hangi ada/parsel sınırları kapsamında kaldığının ilgili Kadastro 
Müdürlüğünce tespit edilerek tapu kütüğü beyanlar hanesine “1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” 
şerhi konulmak üzere ilgili tapu sicil müdürlüğüne iletilmesine, ilan işlemlerinin 
gerçekleştirilmesine, yapılan işlemlerin sonucundan Kurul Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi 
verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 03.11.2016 - 276 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 03.11.2016 - 6313 BURSA 
Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Taşköprü Mahallesi sınırları içinde, GEEAYK’nun 

14.03.1980 tarih ve 11789 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen ve 
BKVKBK’nun 31.01.2013 tarih ve 1558 sayılı kararıyla korunma grubu 1. Grup olarak 
belirlenerek, korunma alanı uygun bulunan Taşköprü’nün (Karapürçek) koruma alanı köşe 
koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 
02.11.2016 tarihli raporu okundu, hazırlanan paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda;  

Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Taşköprü Mahallesi sınırları içinde, GEEAYK’nun 
14.03.1980 tarih ve 11789 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen ve 
BKVKBK’nun 31.01.2013 tarih ve 1558 sayılı kararıyla korunma grubu 1. Grup olarak 
belirlenerek, korunma alanı paftası uygun bulunan Taşköprü’nün (Karapürçek) koruma alanı köşe 
koordinat değerlerine ilişkin hazırlanan ekli koordinat listeli korunma alanı paftasının uygun 
olduğuna, ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine, tapu kütüğü beyanlar hanesinin kontrol edilerek 
şerh yoksa, kısmen veya tamamı korunma alanı sınırları kapsamında kalan 103 ada, 1 parsel; 104 
ada, 20 ve 30 (kısmen) parsel; 106 ada, 1 parsel; 107 ada, 14 (kısmen) parsel; 132 ada, 1 (kısmen) 
parsel; 125 ada, 1 parsel; 123 ada, 1 parsel; 122 ada, 1 parsel; 120 ada, 43 parsel sayılı 
taşınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesine 1. Grup korunması gerekli kültür varlığı olduklarına 
dair şerhin konulmasına ve yapılan işlemlerin sonucundan belgeleriyle birlikte Kurul 
Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi. 
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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

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9495 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar
2016/9497 İstanbul İli, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir

İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların İkitelli Ataköy Metro
Hattı Projesi Kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9505 Merkezi Siirt İlinde Olmak Üzere Siirt İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Yönetimi
Birliğinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2016/9508 Konya İli, Ereğli İlçesi, Hamidiye, Hıdırlı ve Dalmaz Mahalleleri Sınırları
İçerisinde Bulunan Bazı Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9509 Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Işıklı Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9510 Elazığ İlinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9511 Küçük Su İşleri Projesi Kapsamındaki Kocaeli-Karamürsel İnebeyli Göletinin
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
–– Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

GENELGE
— Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık

Genelgesi

TEBLİĞLER
— Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 24)
— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Sayı: 2016/10)
— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ
— Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonuna Ait Kararlar

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/11/2016 Tarihli ve 6593-20 Sayılı Kararı

NOT: 25/11/2016 tarihli ve 29899 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Türk Gıda Kodeksi
Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


