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YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE MISIR ARAP CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA EĞİTİM İŞBİRLİĞİ ALANINDA MUTABAKAT
ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN

Kabul Tarihi: 10/1/2013

Kanun No. 6386

MADDE 1 – (1) 13 Eylül 2011 tarihinde Kahire’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim İşbirliği Alanında Mutabakat
Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
23/1/2013
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA BAKANLAR KABİNESİ
ARASINDA BİTKİ KORUMA VE BİTKİ KARANTİNA ALANINDA
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 10/1/2013

Kanun No. 6387

MADDE 1 – (1) 22 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantina Alanında
İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
23/1/2013

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LÜBNAN CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST
TİCARET ALANI TESİS EDEN ORTAKLIK ANLAŞMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 10/1/2013

Kanun No. 6388

MADDE 1 – (1) 24 Kasım 2010 tarihinde Beyrut’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Söz konusu Anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
23/1/2013

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MORİTYUS CUMHURİYETİ ARASINDA
SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 6389

Kabul Tarihi: 10/1/2013

MADDE 1 – (1) 9 Eylül 2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Söz konusu Anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
23/1/2013
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST
TİCARET ALANI TESİS EDEN ÇERÇEVE ANLAŞMANIN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU
HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 10/1/2013

Kanun No. 6390

MADDE 1 – (1) 1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
23/1/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA MAL
TİCARETİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 6391

Kabul Tarihi: 10/1/2013

MADDE 1 – (1) 1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
ile Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Söz konusu Anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
23/1/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ZAMBİYA CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 10/1/2013

Kanun No. 6392

MADDE 1 – (1) 15 Aralık 2011 tarihinde Cenevre’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
23/1/2013
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2012/4111
Ekli "Türkiye'de İmal Edilen Veteriner Müstahzarların Terkiplerinde Bulunan İlaç Hammaddeleri ve Yardımcı Maddeleri ile Veteriner Müstahzarların Gümrük Vergisi ve İthalde Alınan Diğer Vergiler ile Toplu Konut Fonu'ndan Muaf Olarak İthal Edilmesine Dair Kararda
Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının 19/11/2012 tarihli ve 17171 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı
Kanunun 2 nci, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN
Adalet Bakanı

F. ŞAHİN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

E. BAĞIŞ
Avrupa Birliği Bakanı

N. ERGÜN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

E. BAYRAKTAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı

A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN
Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

S. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

E. GÜNAY
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

Ö. DİNÇER
Milli Eğitim Bakanı
R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı

İ. YILMAZ
Milli Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

B. YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

TÜRKİYE'DE İMAL EDİLEN VETERİNER MÜSTAHZARLARIN
TERKİPLERİNDE BULUNAN İLAÇ HAMMADDELERİ VE YARDIMCI
MADDELERİ İLE VETERİNER MÜSTAHZARLARIN GÜMRÜK
VERGİSİ VE İTHALDE ALINAN DİĞER VERGİLER İLE
TOPLU KONUT FONU'NDAN MUAF OLARAK
İTHAL EDİLMESİNE DAİR KARARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA KARAR
MADDE 1 – 22/4/1993 tarihli ve 93/4416 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan "Türkiye'de İmal Edilen Veteriner Müstahzarların Terkiplerinde Bulunan İlaç Hammaddeleri ve Yardımcı Maddeleri ile Veteriner Müstahzarların Gümrük Vergisi ve İthalde
Alınan Diğer Vergiler ile Toplu Konut Fonu'ndan Muaf Olarak İthal Edilmesine Dair Karar"ın
1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 1 – Hayvan sağlığını korumak amacıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ruhsatnameleri verilmiş bulunan veteriner müstahzarların yapımında kullanılan ve aynı
Bakanlıkça ithalatı uygun görülen, ekli listede isim ve gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen ilaç hammaddeleri, yardımcı maddeleri ile veteriner müstahzarlardan yerli imalı bulunmayan veya yerli imalı bulunup da yurt içi ihtiyacını karşılamayan maddelerin ithali gümrük
vergisi ile ithalde alınan diğer vergiler ve Toplu Konut Fonu'ndan muaftır."
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MADDE 2 – Aynı Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 2 – Ekli listede yer almayıp, ruhsatlı veteriner müstahzarların yapımında kullanılması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygun görülen ve yerli imali olmayan veya
yerli imalı bulunup da yurt içi ihtiyacını karşılamayan ilaç hammaddeleri, yardımcı maddeleri
ile veteriner müstahzarlar gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergiler ve Toplu Konut
Fonu'ndan muaftır.”
MADDE 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
22/5/1993

21588

—— • ——
Karar Sayısı : 2013/4163
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Çamlıtepe (Derbent) Mahallesi gerigörünüm ve etkilenme
bölgesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen
alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17/12/2012 tarihli ve 2200
sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ

A. BABACAN

B. ATALAY

B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN

F. ŞAHİN

E. BAĞIŞ

N. ERGÜN

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

E. BAYRAKTAR

A. DAVUTOĞLU

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

S. KILIÇ

M. M. EKER

H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN

C. YILMAZ

E. GÜNAY

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

Ö. DİNÇER

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı

Milli Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK

23 Ocak 2013

69471265-305-755
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Dünya Ekonomik Forumu’nun Yıllık Toplantısı’na katılmak üzere; 24 Ocak 2013 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in dönüşüne
kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

23 Ocak 2013

B.01.0.KKB.01-06-16-57
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 23/1/2013 tarihli ve 69471265-305-755 sayılı yazınız.
Dünya Ekonomik Forumu’nun Yıllık Toplantısı’na katılmak üzere, 24 Ocak 2013 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in dönüşüne
kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6
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HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
GENEL KURUL KARARI
Karar Tarihi : 15/6/2012 - 22/6/2012
Karar No
: 347 - 383
Aşağıda belirtilen mahallerdeki Cumhuriyet başsavcılığı ve mahkemelerin yargı alanı
itibariyle listede gösterilen yerlere bağlanmasına karar verilmiştir.
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
GENEL KURUL KARARI
Karar Tarihi : 7/11/2012
Karar No

: 606

1 – İstanbul Anadolu Adliyesinde faaliyet gösterecek olan ağır ceza mahkemeleri, çocuk
ağır ceza mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, iş mahkemeleri, ticaret mahkemeleri, kadastro
mahkemeleri, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ve
infaz hâkimlikleri yargı çevrelerinin Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Kadıköy,
Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinin idari
sınırları olarak belirlenmesine,
2 – İstanbul Anadolu Adliyesinde faaliyet gösterecek olan diğer mahkemelerin yargı
çevrelerinin Ataşehir, Çekmeköy, Kartal, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli,
Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinin idari sınırları olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

—— • ——
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
GENEL KURUL KARARI
Karar Tarihi : 15/1/2013
Karar No

:8

Kazan ve Kızılcahamam Adliyelerinin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından
çıkartılarak Sincan Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına,
Erzin Adliyesinin Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına,
Bahçesaray Adliyesinin Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak Van
Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına,
Altınova İlçesinin adli yönden Karamürsel Adliyesi yargı alanından çıkartılarak Yalova
Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına,
Hasanbeyli İlçesinin adli yönden Bahçe Adliyesi yargı alanından çıkartılarak Osmaniye
Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına,
Çatalzeytin İlçesinin adli yönden Türkeli Adliyesi yargı alanından çıkartılarak İnebolu
Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına,
Çavdır İlçesinin adli yönden Tefenni Adliyesi yargı alanından çıkartılarak Gölhisar Adliyesi yargı alanına bağlanmasına karar verilmiştir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10
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YÖNETMELİK
Namık Kemal Üniversitesinden:
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Namık Kemal Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Namık Kemal Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans, doktora
ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,
ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitimin yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan, açılacak programları, program değişikliklerini, öğrenci kontenjanlarını, bir yarıyılda açılacak dersleri ve bu derslerin hangi öğretim elemanlarınca verileceğini,
jüriler ve danışmanlarla ilgili olarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda belirlenen
öneriler ile komite ve jüri karar ve raporlarını enstitüye bildiren ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,
d) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Üniversitedeki öğretim üyeleri ve görevlilerinden oluşan, lisansüstü düzeyde ders veren veya tez/sanat eseri/sanatta yeterlik çalışması
yöneten, ilgili anabilim veya anasanat dalı programlarının planlanmasında ve uygulanmasında
anabilim/anasanat dalı başkanına görüş bildiren kurulu,
e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri
çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim
üyesini,
f) Enstitü: Namık Kemal Üniversitesine bağlı olan lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
g) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat
dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
h) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri olup; bir yarıyıl devam eden bir
dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık iki-altı saatlik uygulama, alan ya da
atölye çalışması ya da laboratuvar/klinik çalışması karşılığının yarısının toplamının en fazla
dört olan toplam sayısal ağırlık birimini,
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ı) Rektörlük: Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,
i) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin, sanatta
yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,
j) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans programları öğrencilerinin, yüksek lisans
tezi yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,
k) Sanatta yeterlik eseri çalışması raporu: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin,
sanatta yeterlik tezi yerine sanatta yeterlik eseri çalışmasıyla ilgili olarak hazırlayabilecekleri
yazılı raporu,
l) Senato: Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,
m) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezini,
n) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
o) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını
ö) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,
p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıt, Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme
Öğrenci kabulü
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; bir lisans
diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine Senato
tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde
kabul gören sınavlarda başarılı olmaları gerekir. Güzelsanatlar ve Konservatuvar anabilim/anasanat dalları yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylardan ALES
puanı aranmaz.
(2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %10’u, ALES’ten alınan standart puanın %50’si ve her bir anabilim dalı
için enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat sonucu alınan puanın
%40’ı toplanarak bulunur. Ancak, Güzelsanatlar ve Konservatuvar anabilim/anasanat dalları
ve tezsiz yüksek lisans programlarının değerlendirmesi; mülakat puanının %70’i ve lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %30’u dikkate alınarak yapılır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 65 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.
(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi diplomasına, eczacılık ile fen fakülteleri lisans veya
yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde en az 55 standart puan veya ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul
edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı
olmaları, tezsiz yüksek lisans veya lisans diploması ile başvuranların ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde en az 70 standart puan almaları gerekir.
b) Doktora programına başvurabilmek için ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler
için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55
puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan söz konusu puan muadili bir
puan alınması zorunlu olup, söz konusu asgari puanların girilecek programların özelliklerine
göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Bir yabancı dil alanından lisans diplomasına
sahip olanlar, alan dilleri dışında bir başka dilden istenilen puanı almak zorundadır.
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(4) Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %10’u, ALES’ten alınan standart puanın %50’si ve her bir anabilim dalı için enstitü
yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat sonucu alınan puanın %40’ı toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 70 olması gerekir.
En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci
alınır.
(5) Yüksek lisans ve lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması; tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunları için, anılan fakültelerden mezun olunan ağırlıklı not ortalamasını
ifade eder ve hem lisans hem yüksek lisans mezuniyet notu yerine kullanılır.
(6) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek
lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans
diploması ile başvuranların 70 standart puana sahip olmaları veya ALES sonucu yerine senato
tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde
kabul gören sınavlarda başarılı olmaları gerekir. Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu
puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca
ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.
(7) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı ile birlikte lisans
ve/veya yüksek lisans not ortalaması, mülakat/yetenek sınavı portfolyö (sanatsal birikim belgeler dosyası) incelemesi sonucu değerlendirilir. Başarı puanı; ALES puanının %40’ı, mülakat/yetenek/portfolyö incelemesinin %50’si, yüksek lisans/lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %10’u alınarak hesaplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen
puanların toplamının 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe
doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.
(8) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvurabilmek için; tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya ALES’ten sayısal puan türünde
en az 55 standart puana sahip olmaları veya ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği
kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlarda
başarılı olmaları gerekir. Temel Tıp puanı; (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi I. Bölümünden
elde edilen standart puanın 0.7, Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0.3
ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.
(9) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların Yüksek Lisans diplomasına, diş hekimliği ve
veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları ve ALES’ten sayısal puan
türünde en az 55 standart puana sahip olmaları veya ALES sonucu yerine Senato tarafından
eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören
sınavlarda başarılı olmaları gerekir.
(10) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı ile
birlikte, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri
tarafından yapılan mülakat değerlendirilir. Başarı puanı; ALES puanı veya temel tıp puanının
%50’si, mülakat puanının %40’ı, yüksek lisans/lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının
%10’u toplanarak belirlenir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu puanların toplamının 100
üzerinden en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak
ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Ancak, temel tıp bilimlerinde doktora programına
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öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların
özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.
(11) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışması için yapılan
mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.
(12) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına; Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenen lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. Ancak, Senato belirlenen programlar dışında öğrenci kabulüne karar verebilir.
(13) Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar ile ikili anlaşmalar ve ortak programlar çerçevesinde burs alanlar veya kendi hesabına yüksek lisans ya da doktora yapmak
üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, Senato tarafından belirlenen başvurduğu enstitünün başvuru şartlarını sağlamak koşuluyla lisans ve varsa lisansüstü notları değerlendirilerek
ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilebilirler. Doktora programına
başvuracak yabancı uyruklu adaylar için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca
dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Belge ve bilgilerinde eksiklikleri tespit
edilenlere bu eksiklikleri tamamlattırılır.
(14) İlgili enstitüler; öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvuru
koşullarını, son başvuru tarihini, istenen belgeleri ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz
konusu ilan her yarıyıl başında yenilenebilir.
(15) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme
ve diplomaların verilmesi ile bu programların asgari müşterek dersler ve uygulamaları Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.
(16) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri adına başka üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin tez projeleri
ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür ve desteklenir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen
adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar.
b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları.
c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları.
ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci,
üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esaslara göre öğrenci kabul edilir.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile programa yönelik dersler de alabilir. Ancak,
programa yönelik olarak bir yarıyılda en fazla üç lisansüstü ders alınabilir. Bilimsel hazırlık
programına tabi öğrenciler seminer ve tez çalışma planını bu süre içerisinde sunamaz.
(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer konularda, ilgili lisans ve yüksek
lisans programlarındaki esaslar uygulanır.
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(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır ve öğrencinin
kayıt yaptırdığı tarihten itibaren başlar. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen
yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Ancak bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri başarıyla tamamlayamayanlar, bir sonraki dönemde ilgili lisansüstü programa başlamış olduğu kabul edilerek, öncelikle başarısız oldukları dersleri tekrar alırlar ve bu
süre lisansüstü süreye dahil edilir.
(6) Bilimsel hazırlık programındaki iki yarıyılda alınan dersler, yirmi dört krediden
fazla olmaz.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir
konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile ilgili
enstitüden en az bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak Üniversite Yönetim Kurulunca her ders için belirlenen ücreti öderler. Öğrenci isterse girdiği ve
başarılı olduğu dersler için kendisine başarı durumunu gösteren bir belge verilir.
(2) Özel öğrencilerin enstitüye kabulü, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile olur. Özel öğrenciler, lisansüstü programlara kayıt yaptırmaları halinde, özel öğrencilik statüsünde aldıkları ve başarılı oldukları en fazla dört dersten, anabilim
dalı akademik kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile muaf tutulabilirler.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve en fazla yüksek lisans için dört yarıyılını, doktora için sekiz yarıyılını tamamlamamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Lisansüstü programların yatay geçiş kontenjanları ve başvuru tarihleri her yarıyıl ilan edilir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile olur.
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 8 – (1) Lisansüstü giriş sınavlarını kazanan adayların listesi, enstitü yönetim
kurulu kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. İlan edilen süre içinde
ilgili enstitüye kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler.
Dersler, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir
dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
(2) Açılacak lisansüstü dersler ile bu derslerden hangilerinin zorunlu, hangilerinin seçmeli olduğu, anabilim dalı akademik kurulunca tespit edilir ve her yarıyıl başında enstitü kurulunca belirlenir.
(3) Lisansüstü programlarda derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin
%30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenciler devamsız sayılır. Bir yarıyılda okutulan bir
derse ait ödev ve/veya uygulamaların ortalamaları ile ara sınav notlarının başarı notuna etki
oranları, yarıyıl başında ilgili anabilim dalı akademik kurulunda belirlenir ve enstitü kurulunda
onaylandıktan sonra ilan edilir.
(4) Bir yarıyılda okutulan her ders için bir yarıyıl sonu sınavı açılır. Sınavlar, Senato
tarafından belirlenen akademik takvim içerisinde yapılır. Sınav programı, ilgili anabilim dalı
başkanlığınca hazırlanır ve on beş gün önceden ilan edilir.
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(5) Sınav sonuçları sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğretim üyesi tarafından öğrenci işleri otomasyonuna kaydedilir. Dersin not çizelgesi öğretim elemanınca imzalanarak
anabilim dalına teslim edilir. Not çizelgesinin anabilim dalı tarafından enstitü müdürlüğüne
iletilmesinin ardından notları otomasyonda ilan edilir.
(6) Tüm ödev, uygulama ve sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl
sonu sınavının başarı notuna etkisi %50’den az olamaz. Başarılı sayılmak için başarı notunun
yüksek lisans programında en az 65 puan, doktora programında ise en az 75 puan olması gerekir. Lisansüstü derslerin sınav notlarının 100 tam not üzerinden belirlenmesi esas olmakla
beraber istenildiğinde bir öğrencinin öğrenim durumu belgesi aşağıda belirtilen şekilde hazırlanır.
a) Sınav notlarının harfli sisteme göre eşdeğerleri aşağıdaki çizelgede belirtildiği şekildedir.
1)
Puan değeri
Harfli Notu Katsayı
90-100
AA
4,00
85-89
BA
3,50
80-84
BB
3,00
75-79
CB
2,50
65-74
CC
2,00
0-64
FF
0,00
b) Bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun yüksek lisans programında en az
65, doktora programında ise en az 75 puan; harfli sistemde ise yüksek lisans programında en
az CC ve doktora programında ise CB harf notu olması gerekir.
c) Harfli sisteme göre belge düzenlenirken, aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır:
1) DZ - devamsız notu; ders kaydı yaptırılan ancak devam koşulu yerine getirilemeyen
kredili dersler için verilir.
2) BL - başarılı harf notu; kredisiz ders, seminer ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir.
3) BZ - başarısız harf notu; kredisiz ders, seminer ve tez çalışmalarında başarısızlık durumunda verilir.
4) TR - transfer harf notu; diğer üniversitelerden alınan ve programa kabul edilen dersler
için ve muaf tutulan dersler için verilir.
ç) Yarıyıl sınavı sonunda başarısız olunan dersler için Senato tarafından belirlenen akademik takvimde gösterilen tarihlerde bütünleme sınavı yapılır.
(7) Bir dersten başarısız olan öğrenci, danışmanının önerisi ile bu dersi tekrar alabilir
veya yeni bir ders alabilir. Süresi içerisinde ders kaydını yaptıran öğrencilerden herhangi bir
nedenle ders değiştirmek veya bırakmak isteyenler, devamsızlık sınırını aşmamak şartıyla, danışmanının önerisi ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ile o yarıyılda açılan başka bir
derse kayıt yaptırabilir veya ders bırakabilir. Bu durum öğrencinin dosyasına işlenmek üzere
ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir.
(8) Sınav sonucuna itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren yedi gün içinde ilgili
enstitü müdürlüğüne yapılır. Sınav evrakı, ilgili enstitü yönetim kurulunda oluşturulan ve ders
sorumlusu öğretim üyesinin de yer aldığı konuyla ilgili üç kişilik bir komisyon tarafından incelenir. Komisyon değerlendirmesi ilgili enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır.
(9) Danışman; öğrencinin kayıt yenileme formunda belirtilmesi şartıyla, lisansüstü
programlarda öğrenci sayısına bakılmadan her yarıyıl, danışman olarak atandığı lisansüstü
öğrencileri için, haftalık ders programında yer alan, içeriği, günü, saati ve yeri belirlenmiş,
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öğrenciye hitap eden ve öğretim üyesinin aktif olarak katıldığı haftada sekiz saatlik teorik bir
uzmanlık alan dersi açabilir. Bu ders, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası ve 20 nci
maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen programı tamamlamak için gerekli ders sayısına ilave
edilmez. Uzmanlık alan derslerinin yarıyıl sonunda yapılan sınavları başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersleri enstitü yönetim kurulu tarafından danışmanın
atandığı tarihte başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar, ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.
(10) Üniversitede birden fazla enstitüde danışmanlık yapan öğretim üyeleri, sadece görev yaptığı anabilim dalının bağlı olduğu enstitüde uzmanlık alan dersi açabilir.
(11) Lisansüstü programlarında ders saydırma, muaf olma ve buna bağlı olarak süre
eksiltme koşulları, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun
onayı ile belirlenir.
Yüksek lisans programı
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim
dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yapılacak geçişler, ilgili programın
koşullarını yerine getirmek şartıyla; anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile olabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma
yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program; en az yirmi bir en fazla yirmi yedi kredi saatlik (35-45 AKTS kredisi), en
az yedi en fazla on iki adet dersten, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer
dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci ikinci
yarıyılın sonunda veya en geç üçüncü yarıyılın başında tez çalışma planını anabilim dalı akademik kurulunda sunmak ve her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
Süre
MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır.
(2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlamayan
öğrenci, toplam lisansüstü ders kredisini yirmi yedi krediye (45 AKTS kredisi) tamamlamak
zorundadır.
(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına
giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için iki yarıyıl ek süre verilebilir.
(4) Yukarıda üçüncü fıkrada belirtilen iki yarıyıl ek süre sonunda tez savunma sınavına
giremeyen veya başarısız olan öğrenciler (altıncı yarıyılını tamamlamış) 2547 sayılı Kanunun
46 ncı maddesi kapsamına alınır ve ders, tez hazırlama ve sınavlara katılma dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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Danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı,
anabilim dalı akademik kurul kararı ile programa kesin kayıt yaptıran her öğrenci için bir danışmanı bir hafta içerisinde enstitüye önerir. Danışman önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu
onayı ile kesinleşir.
(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci
bir danışman atanabilir.
(3) Danışman ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından seçilir.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları
ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına ve imla bakımından Türk Dil Kurumunca çıkarılan imla kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve azami süre içerisinde tezini jüri
önünde savunmak zorundadır. Tezini azami süre içerisinde (altıncı yarıyıl) jüri önünde savunmayan öğrenci, üç ay içerisinde yeni bir tez çalışma planı sunar.
(2) Yüksek lisans tez jürisi; ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere üç, ikinci danışmanın jüri üyesi olması durumunda ise beş öğretim üyesinden
oluşur.
(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde, hazırladıkları kişisel raporlarla toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı,
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi, tez
savunması da dahil en az 45, en çok 90 dakikadır.
(4) Sınav günü, saati ve yeri ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedi gün önceden ilan
edilir. Tez çalışmasının sunulması ve soru-cevap bölümü dinleyicilere açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca, jüri üyelerinin kişisel
raporları eklenerek, bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir.
(6) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrenci en geç üç ay içerisinde yeni bir tez konusu
ve tez çalışma planını anabilim dalı akademik kurul kararı ile enstitüye önerir.
(7) Tez savunma sınavı sonucunda tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda
tezi kabul edilmeyen öğrenci en geç üç ay içerisinde yeni bir tez konusu ve tez çalışma planını
anabilim dalı akademik kurul kararı ile enstitüye önerir.
Yüksek lisans diploması
MADDE 15 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve enstitü tarafından istenen ilgili basılı
ve elektronik dokümanlarla birlikte, enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış tezin
bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi
şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması ile diploma
eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir
ancak diploma eki verilmez.
(2) Öğrencinin tezini ve gerekli belgelerini birinci maddede belirtilen süreden sonra
teslim etmesi durumunda, enstitü yönetim kurulunca mezuniyet kararının alınabilmesi için
ilgili yarıyılda kayıt yenilemiş olması zorunludur.
(3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda
derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam
otuz krediden (50 AKTS) az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden
oluşur.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi başarısız olduğu bir dersin yerine, takip eden yarıyılda, kendi anabilim dalında açılan seçmeli dersler grubundan eşdeğer kredilik bir başka ders
alabilir.
(4) Dönem projesi lisansüstü dersler tamamlandıktan sonra alınır. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor
vermek zorundadır. Dönem projesi “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirilir. Dönem
projesi anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından değerlendirilir. Dönem projesi tatil dönemleri içerisinde de tamamlanabilir. İlgili enstitü tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen üç kişilik jüri tarafından yeterlik sınavı uygulanabilir.
Danışman atanması
MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı
her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir
öğretim üyesini birinci yarıyıl başında belirler.
Süre
MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını altı yarıyılda tamamlayamayan öğrenciye 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi kapsamında belirtilen koşullar uygulanır.
(3) Azami süre içerisinde derslerini tamamlayamayan öğrenci lisansüstü ders kredisini
en az otuz altı krediye (60 AKTS) tamamlamak zorundadır. Azami süre içerisinde derslerini
tamamlamış ancak dönem projesini tamamlayamamış veya dönem projesi başarısız bulunan
öğrenci, yeni bir dönem projesi hazırlar.
Yüksek lisans diploması
MADDE 19 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz
yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 20 – (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 yeteneği kazandırmaktır.
(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
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b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi
gerekir.
(3) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden (35 AKTS) az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı,
tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en
az kırk iki kredilik (70 AKTS kredisi) on dört adet ders, iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez
önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
(4) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(6) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı bütünleşik doktora programları şeklinde
düzenlenebilir. Bu programlar; ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin teklifi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.
Süre
MADDE 21 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve semineri başarıyla tamamlamanın
azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda (lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler
için altı yarıyıl sonunda) kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlamayan öğrenci,
toplam lisansüstü ders kredisini en az yirmi yedi (45 AKTS kredisi) krediye tamamlamak zorundadır.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile
kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl daha ek süre verilebilir. Bu süre sonunda tez savunma sınavına giremeyen veya başarısız olan öğrencilere (on
ikinci yarıyılını tamamlamış) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi kapsamında belirtilen koşullar uygulanır.
Danışman atanması
MADDE 22 – (1) Doktora programında enstitü anabilim dalı başkanlığı, anabilim dalı
akademik kurul kararı ile programa kesin kayıt yaptıran her öğrenci için bir danışmanı bir hafta
içerisinde enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez
çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı
da atanabilir.
(2) Danışman, ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından seçilir.
Yeterlik sınavı
MADDE 23 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik
sınavları bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.
(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği, danışmanın önerisi ve anabilim
dalı başkanlığının teklifi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen ve doktora derslerini ve seminerini tamamlayan öğrenci altı ay
içerisinde yeterlik sınavına girmek zorundadır.
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(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.
(4) Doktora yeterlik sınavı; her biri en az 45, en çok 90 dakika olmak üzere, yazılı ve
sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya
başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca
yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Yeterlik sınavı sonucunda başarısız olan ya da beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik
sınavına girmeyen veya bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde yeterlik sınavına
girmeyen öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan
öğrenci, yeterlik jürisinin önereceği dersleri almak zorundadır. Bu dersler genel ağırlıklı not
ortalaması/yarıyıl ağırlıklı not ortalamasına dahil edilmez, kredisiz olarak alınır. Fazla alınacak
derslerin sayısı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için iki, tezsiz yüksek
lisans/lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için üç derstir. Bu derslerin başarıyla tamamlanması halinde öğrenci tekrar yeterlik sınavına alınır.
(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreler
içerisinde kalmak koşuluyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Yüksek lisans derecesi
ile kabul edilen öğrenci fazladan alınacak dersi/dersleri sekizinci yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci fazladan alınacak dersi/dersleri onuncu yarıyılın sonuna kadar
başarıyla tamamlamak zorundadır. Fazladan alınan dersleri tamamlayamayan öğrenci altı ay
içerisinde yeterlik sınavına tekrar alınır.
(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme, danışmanın önerisi,
anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
Tez izleme komitesi
MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmanından başka
ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 25 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
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(3) Tez önerisi reddedilen öğrenciye, yeni bir tez konusu verilir ve üç ay içinde tekrar
tez önerisi savunmasına alınır. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. İkinci
kez tez önerisi reddedilen öğrenciye yeni bir danışman ve tez konusu verilir ve altı ay içinde
tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Danışman değişikliği yapılan öğrenci yeni danışmanının
uygun gördüğü dokuz krediye kadar yeni ders alabilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için;
a) Tez izleme komitesi, danışmanın çağrısı ile ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları
arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay
önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.
b) Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmalar ile sonuçların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir ve ortak bir tutanak ile anabilim dalı başkanlığına bildirilir.
c) Anabilim dalı başkanlığı da bu tutanağı üç gün içinde ilgili enstitüye gönderir. Komite
tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciye yeni danışman, tez konusu ve tez izleme komitesi belirlenerek altı ay içerisinde tez önerisi sınavı yapılır.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 26 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü
tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır.
(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve
en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde, hazırladıkları kişisel raporlarla toplanarak öğrenciyi sınava alırlar. Tez sınavı, tez
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 45,
en çok 90 dakikadır. Sınav günü, saati ve yeri ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedi gün önceden ilan edilir. Tez çalışmasının sunulması ve soru-cevap bölümü dinleyicilere açık olup,
öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen
üç gün içinde, jüri üyelerinin kişisel raporları eklenerek bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir.
(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.
(6) Tezi doğrudan reddedilen veya düzeltme kararı sonunda reddedilen öğrencinin yeni
tez izleme komitesi bir ay içerisinde belirlenerek altı ay içerisinde tez önerisi sınavı yapılır.
Doktora diploması
MADDE 27 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve enstitü tarafından istenen ilgili basılı
ve elektronik dokümanlarla birlikte, enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış tezin
bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi
şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması ile diploma eki verilir.
Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir ancak diploma eki verilmez.
(2) Öğrencinin tezini ve gerekli belgelerini birinci maddede belirtilen süreden sonra
teslim etmesi durumunda, enstitü yönetim kurulunca mezuniyet kararının alınabilmesi için
ilgili yarıyılda kayıt yenilemiş olması zorunludur.
(3) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.
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ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması
Amaç ve kapsam
MADDE 28 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Sanatta yeterlik programı, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenen dallarda açılır.
(2) Sanatta yeterlik programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az
yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan
oluşur.
(3) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.
Süre
MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır.
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayamayan öğrenci toplam lisansüstü ders kredisini en az yirmi yedi (45 AKTS kredisi) krediye
tamamlamak zorundadır.
(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya
proje çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sekiz yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş
olan öğrenci için on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini,
sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.
Danışman atanması
MADDE 30 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı programa kesin kayıt yaptıran her
öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesini bir hafta içerisinde enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar atanması
zorunludur.
(2) Danışman, ilgili anasanat dalı öğretim üyeleri arasından seçilir.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 31 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili enstitü tarafından
kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
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bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay
içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini, sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrenci yeni bir tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil hazırlamak zorundadır.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları
da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik
Programlar ve Lisansüstü Yaz Programları
Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlar
MADDE 33 – (1) Orta öğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik
olarak iki tür program düzenlenebilir:
a) Birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programı: İlgili alanın bulunduğu fakülte
(alan fakültesi) ile eğitim fakülteleri ve ilgili enstitü anabilim dallarınca ortak yürütülen programlar şeklinde düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alırlar. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler
lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını
eğitim fakültesinden alır ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını ana
dal, eğitimini de yan dal olarak belirten lisans diploması verilir. Lisans kademesini tamamlayan
öğrenciler ilgili enstitüye bağlı bir enstitü anabilim dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans
kademesine doğrudan geçirilirler. Lisansüstü kademede iki yarı yıla eş değer bir süre içinde
mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını
taşıyan yüksek lisans diploması verilir.
b) Tezsiz yüksek lisans programı: Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan
tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.
(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen birleştirilmiş
lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet
şartları ile bu programların yürütülmesi Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen esaslara göre
belirlenir.
Lisansüstü yaz programları
MADDE 34 – (1) Yaz tatilinde, ilgili enstitülerde belli programlar için lisansüstü eğitim
ve öğretim düzenlenebilir. Bu programların nitelik ve ilkeleri enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır ve bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca uygulanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tebligat
MADDE 35 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitülerde yapılan
ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir. Öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sisteminde yer alan adresi, tebligat adresidir.
Disiplin işleri
MADDE 36 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplinle ilgili iş ve işlemleri; 18/8/2012
tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
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Sınavlarda kopya
MADDE 37 – (1) Lisansüstü derslerin sınavlarında kopya çektiği, kopya çekilmesine
yardım ettiği anlaşılan öğrenciler, söz konusu dersin sınavından sıfır almış sayılır. Bu öğrenciler
hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Kayıt yenileme
MADDE 38 – (1) Lisansüstü öğrencileri, her eğitim-öğretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemek zorundadırlar. 2547 sayılı
Kanunun 46 ncı maddesi gereğince ödenmesi gereken öğrenci katkı payını ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Kayıt sildirme halinde alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri
iade edilmez.
(2) Lisansüstü öğrencileri, Senato tarafından akademik takvimde belirtilen süre içerisinde o yarıyılda/yılda almak istedikleri derslere ve tez çalışmasına kaydolmak zorundadırlar.
Bu süre içerisinde ders ve tez çalışmasına kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda
devam etme hakkını kaybetmiş olurlar. Bu şekilde kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden
sayılır.
(3) Süresi içerisinde ders veya tez çalışmasına kaydını yaptıramayan veya kayıtlarını
yenileyemeyen öğrenciler; devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek şartıyla ilan edilen mazeretli kayıt haftasında
kayıtlarını yeniletebilirler. Ancak bu durumdaki öğrenciler, öğrenci katkı payını kanuni gecikme
faizi ile birlikte ödemek zorundadır.
Mazeretler ve kayıt dondurma
MADDE 39 – (1) Lisansüstü öğrencilerin kayıt dondurma iş ve işlemlerinde; 17/9/2011
tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
Temsil
MADDE 40 – (1) Türkiye’yi veya Üniversiteyi, Milli Takım ve üniversitelerarası folklorik, sportif, kültürel ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin
bu karşılaşmalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu süreler içinde giremedikleri sınavlara; ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile belirlenecek tarihlerde girerler.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitülerin yönetim kurulu kararları uygulanır.
(2) Eğitim-öğretim ve sınav ile ilgili konularda; ilgili kurullarca bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacak düzenlemeler Senatonun kararından itibaren en geç bir ay içinde
enstitüde ilan edilir ve ilan tarihinde uygulamaya konulur.
(3) Enstitülerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik ve lisansüstü programların işleyişinde birlikteliği sağlamak amacıyla usul
ve esaslar belirlenebilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 6/5/2007 tarihli ve 26514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık
Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2009/82
Karar No :2012/688
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Hadduç oğlu, 1973 Suriye D.lu
Suriye İdlip Harim Nüfusuna kayıtlı olan CASİM ELCASİM ALİ ye Zeydal ve Emine oğlu, 1981
Suriye d.lu Suriye İdlip Harim Nüfusuna kayıtlı olan İSMAİL VELİD hakkında 4926 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında
mahkememizin 13/09/2012 tarih ve 2009/82 esas, 2012/688 karar sayılı ilamı sanıklar hakkında
4926 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4/a-l maddesi gereğince cezalandırılmaları talebi ile
kamu davası açılmış ise de; 765 S. TCK'nun 102/4 ve 104/2. maddelerinde belirtilen 7 yıl 6 aylık
olağanüstü zamanaşımının suç ve karar tarihleri arasında gerçekleştiği anlaşılmakla; açılan kamu
davasının zamanaşımı nedeniyle 765 S. TCK'nun 102/4, 104/2. ve 5271 S. CMK'nun 223/8
maddelerine istinaden düşmesine karar verildiği, katılan idare vekili Av. Tamay Yazar'ın verilen
karan süresi içerisinde temyiz ettiği,
Gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesinin, sanıkların adresi belli olmadığından tebliğ
edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar
verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
10579

—— • ——

Soma Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No
: 2012/372
Karar No
: 2012/316
Sanık
: BİLAL YALÇINKAYA, Dursun ve Fadime oğlu 01/02/1979 Demirci
D.lu, Meçhul adres
Suç
: Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık
Suç Tarihi : 17/12/2007
Karar Tarihi : 02/08/2012
Mahkememizin yukarıda esas karar numarası yazılı 02/08/2012 tarihli kararı ile Elektrik
Enerjisi Hakkında Hırsızlık suçundan sanığa ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiş
ve karar katılan kurum vekili tarafından temyiz edilmiş olup, Bilal YALÇINKAYA tüm
aramalara rağmen bulunamamış, karar ve katılan vekilinin temyiz dilekçesi tebliğ edilememiş
olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.maddesi gereğince adresi tespit edilemediğinden
aynı yasanın 29,30, ve 31. maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilan
yapıldıktan 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına, masrafın sanıktan tahsiline ve ilanın bir
suretinin mahkeme ilan divanhanesinde asılıp ilan edilmesine karar verilmiştir. İlanen tebliğ
olunur.
67

—— •• ——

Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:
Mahkememizin 08/05/2012 tarih, 2001/209 esas ve 2002/194 karar sayılı kararı ile
Muhammet ve Fatma oğlu, 1975 doğumlu, Paris, Fransa nüfusuna kayıtlı NAFA MORAD
hakkında 16/02/2001 tarihinde işlediği iddia edilen hırsızlık suçu nedeniyle mahkememizce
verilen 17/06/2006 tarihli kararın aynen infazına karar verilmiş olup,
İş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre başlamak üzere 7 günlük süre içinde
mahkememize veya bir başka Sulh Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile yada sözlü
başvurunun tutanağı geçirilmesi ile itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün
kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
10364
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
HURDA MALZEME SATILACAKTIR
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:
Mersin İli, Akdeniz İlçesi Karaduvar termik santral tesisi hurdası (türbünler, elektrik
dinamoları, trafolar, paslanmaz tanklar, alüminyum hurdaları, borular, termik santrale ait 3 adet
büyük, 2 adet küçük fuel-oil tankları, içerisinde bulunan fuel-oil atıkları, aspesler ve diğer atıklar,
bağlantı elemanları, termik santrale feel-oil taşıyan tel örgü içerisindeki borular, kapalı ambarlar
içerisinde bulunan ahşap raflar ile raflar üzerinde bulunan stok fazlası malzemelerin tamamı
(kağıt hurdaları dahil) ve termik santrale ait olan idari bina, yemekhane ve küçük baraka binalar
içerisinde bulunan radyatörler, elektrik malzemeleri ahşap veya pvc kapı pencereler, binaların
çatılarında bulunan ahşap ve çatı sacları v.b.) alıcı tarafından kesim-sökümü ve her türlü işçiliği
yapılacak çıkabilecek tüm hurda malzemeler cinslerine göre ayrılarak kantardan geçirilecek,
cinslerine göre alıcı firmaya teslim edilecektir. Binalardan, ambarlardan, idari binalardan ve
alandan çıkacak tüm hurda malzemeler alıcı firmaya teslim edilecektir. Karaduvar Termik Santral
Tesisi hurdası kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihte satışa arz
edilmiştir.
Talipli firmalara satış konusu termik santrale ait yukarda belirtilen hurda malzemeler
MKE yetkili elemanları nezaretinde 29-30-31.01.2013 (Salı, Çarşamba ve Perşembe) günlerinde
mesai saatleri dahilinde yerinde gösterilecektir.
İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

04 ŞUBAT 2013

14.00

MERKEZ/ANKARA

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul
Bölge

Müdürlüğü

ile

KIRIKKALE,

Aliağa/İZMİR

ve

Seymen/İZMİT

MKE

Hurda

Müdürlüklerinden temin edilebilir.
TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E
KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE
VERİLMİŞ OLACAKTIR.
Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle
uygun olacaktır.
İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine
yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.
Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216
ALİAĞA HUR. MD.

: 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.

: 03182242898

SEYMEN HUR. MD.

: 02623413797/124-126
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR
EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
TAVŞANLI - KÜTAHYA
E.Ü.A.Ş. Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Oto Bakım Servisindeki İşler ile
ilgili 8 (sekiz) Kişilik 2 (İki) Yıl Süreli Hizmet Alımı İşi.
İhale Kayıt Numarası

: 2013/8422

1 - İdarenin
a) Adresi

: EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası

: 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: E.Ü.A.Ş. Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
Oto Bakım Servisindeki İşler İle ilgili 8 (sekiz) Kişilik
2 (İki) Yıl Süreli Hizmet Alımı İşi. - Hizmet alımı

b) İşin yapılacağı yer

: EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin süresi

: 2 (iki) Yıl (yirmidört ay) Süreli

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

: 11.02.2013, saat 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya
adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler 11.02.2013 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı
İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk
istekliye aittir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim
günüdür.
8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.
9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler
aynen geçerlidir.
10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda
yapılacaktır.
NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.
632/1-1
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ZİRAİ MÜCADELE (CERCOSPORA) İLACI ALIMI İŞİ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - İdarenin
a) Adı
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Adresi
: Mithatpaşa Cad. No: 14 - 06100 Yenişehir/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 0312-458 55 00 Faks: 0312-458 58 00
d) Elektronik posta adresi
: hinan@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : AZOL GRUBU (Alternatifli)
I - 1) Flutriafol % 12,5 SC veya
Lt. 7.300
2) Flutriafol % 25 SC veya
Lt. 3.600
3) Epoxiconazol+Carbendazim
%12,5+12,5 SC veya
Lt. 5.800
4) Flusilazol % 40 EC veya
Lt. 2.900
5) Bitertanol % 30 EC veya
Lt. 11.600
6) Difenoconazol % 25 EC veya
Lt. 4.400
7) Difenoconazol+Propiconazol
% 15+15 EC veya
Lt. 4.400
8) Tetraconazol % 12,5 ME
Lt. 10.900
DITHIOKARBAMATLAR GRUBU (Alternatifli)

c) Teslim tarihi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

II - 1) Maneb % 80 WP veya
Kg. 10.000
2) Mancozeb % 80 WP
Kg. 10.000
NITRO BILEŞIKLER GRUBU (Alternatifli)
III - 1) Chlorothalonil (toz) % 75 WP veya
Kg. 3.600
2) Chlorothalonil (sıvı) % 50 FL
Lt. 5.500
: Susurluk Şeker Fabrikası Karacabey Ziraat Bölge Şefliği
Ambarı.
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 30.04.2013
tarihidir.

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No: 14 - 06100 Yenişehir/ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 07.02.2013 Perşembe günü, saat 14.00
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14 06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisi ile Kemeraltı Cad. Çullas İş
Merkezi No: 26 Kat: 7 Karaköy - Beyoğlu - İSTANBUL İstanbul İrtibat Bürosunda görülebilir ve
şartnameler TL/Tk.50.00 (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 07.02.2013 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14
06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
530/1-1
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5607 SAYILI YASANIN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN
EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 50,00 TL. ile en çok 133. 321,13TL. arasında değişen;
29/01/2013 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL, en çok
13.332,11 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kol saati, güneş gözlüğü, mp3 çalar, kürk,
boş şişe, deniz halatı, yelken rayı vs. cinsi 16 (onaltı) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman
Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 30/01/2013 tarihinde saat:
09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80)
numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı
Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
592/1-1
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN
ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1- Satışa esas bedeli en az 1.125,00 TL ile en çok 33.854,44 TL arasında değişen;
28/01/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 112,5 TL., en
çok 3.854,44 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto, Kamyonet, Midibüs, Kamyon cinsi
20 grup araç; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii
Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 29/01/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66)
numaralı telefondan ulaşılabilir.
2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı
Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.
594/1-1
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CEB-WB4-YAPIM-35 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE
MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI
İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:
Proje Adı
: İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum
Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE
İhale Paketi Numarası
: CEB-WB4-YAPIM-35
Teklifin/Sözleşmenin Tanımı : Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi
Projenin Kapsamı
: İstanbul İlinde 1 adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapımı
ile 1 adet Kamu Binasının Yıkımı
Projenin Süresi
: 240 Gün
Sözleşme İmza Tarihi
: 10 Ocak 2013
Kazanan Teklif Sahibi
Zarf Açılışı Teklif
Kazanan Teklif Sahibi
Fiyatı KDV Hariç (TL)
Akyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd.
3.440.000,00
Şti.

Nihai Teklif Fiyatı KDV
Hariç (TL)
3.440.000,00

Değerlendirilen Teklif Sahipleri
Zarf Açılışı Teklif
Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan
Teklif Fiyatı KDV Hariç
(TL)

3.440.000,00

3.440.000,00

2. Karaahmetoğlu İnşaat Taah. San.
Turz. ve Tic. Ltd. Şti.

3.471.000,00

3.471.000,00

3. Orantı Mimarlık ve Mühendislik
İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti.&Yapı Bilimsel ve Endüstri İnşaat
Ortak Girişimi

3.478.000,00

3.478.000,00

4. En-Sa Yapı ve İnşaat Tur. Nak.
Gıda San. A.Ş.

3.543.000,00

3.543.000,00

5. KLV İnşaat Taahhüt Madencilik
Tic. ve San. Ltd. Şti.

3.680.000,00

3.680.000,00

3.701.000,00

3.701.000,00

3.862.000,00

3.862.000,00

Değerlendirmeye Alınan Teklif
Sahipleri
1. Akyapı İnşaat Taah. San. ve tic.
Ltd. Şti.

6. Mayra İnşaat ve Yapı Teknolojileri
Ltd. Şti.
7. May İnşaat Taah. Müş. ve Müh.
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Reddedilen Teklif Sahipleri
Zarf Açılışı Teklif
Reddedilen Teklif Sahipleri
Fiyatı KDV Hariç (TL)
-

Reddedilme Nedenleri
591/1-1
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CEB-WB4-YAPIM-34 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE
GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI
İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:
Proje Adı
:İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum
Hazırlık Projesi(İSMEP) /TÜRKİYE
İhale Paketi Numarası
: CEB-WB4-YAPIM-34
Teklifin/Sözleşmenin Tanımı : Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi
Projenin Kapsamı
: İstanbul İlinde 5 adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapım
İnşaatı
Projenin Süresi
: 330 Gün
Sözleşme İmza Tarihi
: 18 Ocak 2013

Kazanan Teklif Sahibi
Mustafa Ekşi İnşaat Turizm
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Kazanan Teklif Sahibi
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı
KDV Hariç (TL)
32.227.460,00

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Nihai Teklif Fiyatı
KDV Hariç (TL)
32.227.460,00

Değerlendirmeye Alınan Teklif
Sahipleri
1. Mustafa Ekşi İnşaat Turizm
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı
KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye
Alınan Teklif Fiyatı
KDV Hariç (TL)

32.227.460,00

32.227.460,00

2. Egemen İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.

34.270.000,00

34.270.000,00

3. Akay İnşaat A.Ş.

35.900.000,00

35.900.000,00

4. Akyapı Yapı Endüstri ve Tic.
A.Ş.

36.930.000,00

36.930.000,00

Reddedilen Teklif Sahipleri
-

Reddedilen Teklif Sahipleri
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı
KDV Hariç (TL)
-

Reddedilme Nedenleri
-

Contracts Awarded by ICB Number: CEB-WB4-YAPIM-34
Name of Project (include project country) : İstanbul Seismic Risk Mitigation and
Emergency Preparedness Project (ISMEP)
TURKEY
Project ID
: CEB-WB4-YAPIM-34
Bid/Contract Description
: Contract Package for Reconstruction
Works of Educational Facilities
Scope of Contract
: Reconstruction works of 3 Primary
Schools and 2 High Schools
Duration
: 330 Day
Contract Signature Date
: January 18, 2013
Awarded Bidder
Name & Address of awarded bidder:
Mustafa Ekşi İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Ankara/TURKEY)
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Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
32.227.460,00
Bid price of evaluated bid:
(Excluding VAT) (TL)
32.227.460,00
Name of evaluated bidder(s):
1. Mustafa Ekşi İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Ankara/TURKEY)
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
32.227.460,00
Bid price of evaluated bid:
(Excluding VAT) (TL)
32.227.460,00
Name of evaluated bidder(s):
2. Egemen İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. (Ankara/TURKEY)
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
34.270.000,00
Bid price of evaluated bid:
(Excluding VAT) (TL)
34.270.000,00
Name of evaluated bidder(s):
3. Akay İnşaat A.Ş. (Ankara/TURKEY)
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
35.900.000,00
Bid price of evaluated bid:
(Excluding VAT) (TL)
35.900.000,00
Name of evaluated bidder(s):
4. Akyapı Yapı Endüstri ve Tic. A.Ş. (İstanbul/TURKEY)
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
36.930.000,00
Bid price of evaluated bid:
(Excluding VAT) (TL)
36.930.000,00
Rejected Bidder(s)
Name of rejected bidder(s):
Bid price at bid opening:
Reason(s) for rejection:
590/1-1
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İLİMİZ 36 PAFTA, 14 ADA, 14 VE 16 PARSELLERDE BULUNAN PAZAR YERİNDEKİ
DEPOLAR VE DÜKKÂNLAR İLE 2000 EVLER BELEDİYE DÜKKÂNLARINDA
BULUNAN İŞYERİ SATILACAKTIR
Nevşehir Belediye Başkanlığından:
1 - Belediyemize ait tapunun, 36 pafta, 14 ada, 14 ve 16 parsellerde bulunan depolar ve
dükkanlar ile 2000 Evler Mahallesinde Belediye dükkanlarında bulunan 17 nolu işyeri, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık artırma suretiyle satılacaktır.
2 - İhale 12 Şubat 2013 Salı günü Saat:14:00’de Nevşehir Belediye Meclis Toplantı
Salonunda yapılacaktır.
3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
a. Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan
fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret Odası belgesi ve imza sirküleri fotokopisi ile ilgili evraklar,
b. İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden,
vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,
c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi,
d. Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca
teminat sayılan belge.
4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali
Hizmetler Müdürlüğünden 50,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Tahmini bedel ve teminatlar:
A) Tapunun; 36 pafta, 14 ada, 14 parselde bulunan dükkan ve depolar (Sebze pazarı);

Dükkan/Depo No
22 nolu dükkan
23 nolu dükkan
25 nolu dükkan
28 nolu dükkan
31 nolu dükkan
32 nolu dükkan
34 nolu dükkan
35 nolu dükkan
36 nolu dükkan
37 nolu dükkan
38 nolu dükkan
41 nolu dükkan
43 nolu dükkan
44 nolu dükkan
45 nolu dükkan
49 nolu dükkan
57 nolu dükkan
58 nolu dükkan
59 nolu dükkan
60 nolu dükkan
61 nolu dükkan
62 nolu dükkan
63 nolu dükkan
98 nolu depo
111 nolu depo
115 nolu depo

DÜKKAN ve DEPOLAR
M²
180,30
187,60
182,00
39,60
54,10
49,20
45,10
45,10
45,80
48,10
48,10
45,20
31,50
32,00
35,00
32,00
30,80
31,70
30,40
30,40
31,60
33,00
28,20
26,85
20,00
20,00

FİYATI (TL)
438.659,62
438.640,13
438.679,33
156.165,00
178.176,51
178.147,00
165.972,92
165.972,92
167.710,44
154.167,81
154.167,81
150.161,80
125.286,87
128.071,02
137.488,42
137.180,50
122.569,06
124.614,28
119.503,92
119.503,92
124.221,18
129.724,65
110.855,61
36.163,36
19.488,53
29.488,53
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B) Tapunun; 36 pafta, 14 ada, 16 parselde bulunan dükkanlar (Sebze pazarı);
DÜKKANLAR
NO
1
2
3

FİYATI (TL)
250.000,00 + KDV
300.000,00 + KDV
500.000,00 + KDV

M² si
55,00
78,70
295,00

C) Tapunun; 56 pafta, 1157 ada, 427 parselde bulunan işyeri (2000 Evler Belediye
dükkanları);
DÜKKAN
NO
17

M² si
184,00

FİYATI (TL)
138.000,00 + KDV

a) Tahmini bedel üzerinden % 3 oranında teminat alınacaktır.
6 - İhaleyi alan; ihale bedelini şartnamenin 7 inci maddesine göre 10 eşit taksitte
ödeyecektir.
7 - İhaleyi alan; ilanın 5 inci Maddesinde belirtilen KDV’ye tabi olan işyeri İhalesini alan;
İhale bedeli üzerinden %18 KDV’yi ve DV’sini Şartnamenin 7 inci maddesinde belirtilen İhale
bedeliyle birlikte10 uncu taksitte ödeyecektir.
8 - Tapunun; 36 pafta, 14 ada, 14 parselde bulunan 98 ve 115 nolu depoların faaliyet
konusu çay ocağı olarak ihale edilecektir.
9 - Dükkanlar ve depolar ayrı ayrı ihale edilecektir.
10 - İhaleye ilişkin sözleşme, tapu, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından
ödenecektir.
11 - Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.
543/1-1

—— • ——

MUHTELİF ELEKTRİK MOTORU KÖMÜRLERİ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2013/6685
1 - İdarenin:
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
c) Elektronik Posta Adresi
: tulomsas@tulomsas.com.tr
2 - İhale konusu işin niteliği,
türü ve miktarı
: 7 kalem muhtelif elektrik motoru kömürleri [600 adet
alternatör fırçalık, 200 adet magnetik kaplin, 300 adet
aks alternatör, 50 adet fırçalık, 60 adet ön yağlama
motor ve 6300 adet cer motor kömürü ile 10 adet el
taşlama motor kömürü ] revizyonda kullanılmak üzere
teknik bilgilerine göre satın alınacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 08.02.2013 - Saat: 14.45
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına
08/02/2013 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire
Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
540/1-1
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POSTA DAĞITIM HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR
Sakarya PTT Başmüdürlüğünden:
Posta dağıtım hizmetlerinin yaptırılması işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 /g bendi
kapsamında Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.
İKN

: 2013/ 7388

1 - a) İdarenin Adresi

: Maltepe Mah. Karabayır Sok.No;41

b) Telefon - Faks Numarası

: 0.264.291.55.53

c) Elektronik Posta Adresi

: sakarya_malz@ptt.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: 42 işçi ile Posta gönderilerinin işlenmesi, taşınması ve

b) Yapılacağı Yer

: Adapazarı Dağıtım ve Toplama Merkezi 38 işçi, Akyazı,

dağıtım hizmetlerinin yaptırılması işi
Geyve,

Karasu

ve

Pamukova

PTT

Merkez

Müdürlüklerinde 1 er işçi olmak üzere toplam 42 işçi
c) İşin Süresi

: 01.03.2013 - 31.12.2013 10 Ay (306 takvim günü)

3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: SAKARYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ Toplantı Salonu

b) Tarihi - Saati

: 05.02.2013 - 14:30

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden istenilenler
teklifleri kapsamında sunulur.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası
veya meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son
başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru
tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ç) Teklif mektubu,
d) Geçici teminat,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

24 Ocak 2013 – Sayı : 28538

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 41

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında
olunmadığına ilişkin taahhütname.
g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,
ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait
önerileri ve işlerin listesi,
h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname.
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
i) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı
düşündükleri işlerin listesi.
j) Boş bırakılmıştır.
İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan
belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. .
5 - Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler;
Son beş yıl içerisinde kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %15 inden az
olmamak üzere Yurt İçinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir
sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş
deneyimini gösteren Yüklenici İş Bitirme belgesi
6 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Gönderilerinin işlenmesi veya
dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü
iş kolları.
6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8 - İhale dokümanı SAKARYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İdari ve Sosyal İşler
Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50.00 TL karşılığı Muhasebe Müdürlüğü veznesinden temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar SAKARYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İdari ve
Sosyal İşler Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
düzenlenecektir
11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir
12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

586/1-1
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MUĞLA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNCE POSTA GÖNDERİLERİNİN DAĞITIMI HİZMET
ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Muğla PTT Başmüdürlüğünden:
İhale Kayıt numarası
: 2013/7028
1 - İdarenin
a) Adresi:
: ORHANİYE MAH. BERAT SOK. No:1 MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası
: 0 252 214 01 68-214 01 55-214 01 56
: 0 252 214 01 31
c) Elektronik posta adresi (varsa) : mugla_malz@ptt.gov.tr
2 - İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Muğla PTT Başmüdürlüğüne bağlı Bodrum PTT
Merkez Müd. (şubeler dahil) (10 kişi), Fethiye PTT
Merkez Müd. (şubeler dahil) (10 kişi), Marmaris PTT
Merkez Müd. (şubeler dahil) (6 kişi), Milas PTT
Merkez Müd. (şubeler dahil) (5 kişi), Muğla PTT
Merkez Müd. (şubeler dahil) (4 kişi), Turgutreis PTT
Merkez Müd. (şubeler dahil) (8 kişi) ve Yatağan PTT
Merkez Müd. (şubeler dahil) (1 kişi) için toplam 44
eleman ile posta gönderilerinin dağıtım işlerinde
çalıştırılmak üzere
b) Uygulanacak ihale usulü
: Açık İhale
c) İşin yapılacağı yer
: Muğla PTT Başmüdürlüğüne bağlı Bodrum, Fethiye,
Marmaris, Milas, Muğla, Turgutreis ve Yatağan PTT
Merkez Müdürlüğü ve ihtiyaç halinde tüm
işyerleridir.
d) İşin Süresi
: 306 takvim günü (01.03.2013-31.12.2013 tarihleri
arası)
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer:
: Muğla PTT Başmüdürlük Hizmet Binası 1. kat
toplantı odası
b) Tarihi ve saati
: 04/02 / 2013 - 14: 00
4 - İhaleye Katılmak İçin Gerekli Belgeler:
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) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya
Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son
başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek
Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru
tarihinin yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç) Teklif Mektubu
d) Geçici Teminat
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin 4. fıkrası kapsamında olunmadığına
ilişkin taahhütname.
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,
h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname.
I) İhale dökümanının satın alındığına dair belge
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (f) ve (h)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 - Belgelerin sunuluş şekli; İstekliler, idarece aslı istenilen belgelerin aslını
veremedikleri takdirde aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini verebilirler.
4.3 - Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3-1 - Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir
sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri
tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme
bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler,
Sunulacaktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Muğla PTT Başmüdürlüğü İşletme ve Teknik Birimler Müdürlüğü ile
www.ptt.gov.tr adresinde görülebilir ve 20.00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 04.02.2013, saat 14:00'a kadar Muğla PTT Başmüdürlüğü Hizmet Binası 1.
Kat İdari ve Mali Birimler Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekli ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlilik
süresinden en az 30 (otuz) gün fazla olmalıdır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - İhale, ceza ve ihalelerden yasaklama hali hariç Kamu İhale Kanunu kapsamında
olmayıp, 16.05.2008 tarih 26878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve
Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi
Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik Hükümlerine göre yapılacaktır.
541/1-1
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ZIRH TRAVERSLERİNİN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası

: 2013/5663

1 - İdarenin
a) Adresi

: Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel

b) Telefon ve faks numarası

: 0 252 532 36 00 - 532 30 01

c) Elektronik posta adresi

: keas@keas.gov.tr

Müdürlüğü Ören- Milas-MUĞLA

2 - İhale konusu işin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel
Müdürlüğü Değirmenlerine ait 96 adet zırh traversinin
teknik şartname ve teknik resme göre imali ve teslimi
işidir.

b) Teslim yeri

: Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel
Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA

c) İşin süresi

: Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip
3 aydır.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel
Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 19/02/2013 Salı günü, saat : 14:00

4 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının
posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta
masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır.
Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme
dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep
başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az
beş gün önce göndermek göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen
adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde,
postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı
idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın
alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 19/02/2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret
A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.
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6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
7 - İstekliler teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verecektir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
9 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ
Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi
kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında
yapılacaktır.
11 - İstekliler Mesleki ve teknik yeterliliklerinin tespiti için;
a) Talaşlı İmalatın, Döküm İşleminin ve Isıl İşleminin yapılacağı firmaya ait kapasite
raporları.
12 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.
583/1-1

—————
ASANSÖR (PERİYODİK) BAKIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
Asansör (Periyodik) Bakımı Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası

: 2013/6574

1 - İdarenin
a) Adresi

: Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel
Müdürlüğü Ören (Milas-Ören Karayolu 40. Km.) P.K.27
Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası

: 0 252 532 36 00 ; 0 252 532 30 01

c) Elektronik posta adresi

: keas@keas.gov.tr

2 - İhale konusu İşin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. Termik Santralı
Ünite Yük ve Personel Taşıma Asansörleri (3 Adet),
Baca Asansörü (1 Adet) ve Baca Gazı Arıtma Personel
Taşıma Asansörlerinin (2 Adet) 2 yıl süre ile Aylık
Periyodik

Bakımlarının

Özel

Teknik

Şartnamesi

Esaslarında Yapılması İşidir. Sözleşme süresi içinde
toplam 6 adet Asansör için Ayda 1 defa olmak üzere
toplam 24 adet periyodik bakım yapılacaktır.
b) Yapılma yeri

: Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel
Müdürlüğü Termik Santralı Tesisleri Ören / Milas /
MUĞLA

Sayfa : 46

24 Ocak 2013 – Sayı : 28538

RESMÎ GAZETE

c) İşin süresi

: Sözleşmenin

imzalanarak

yürürlüğe

girmesinden

itibaren sözleşmenin süresi 2 yıldır. (Sözleşme konusu iş
24 adet bakımın yapılması ile sona erecektir.)
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel
Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 15 Şubat 2013 Cuma günü, saat : 14:00

4 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanını posta yoluyla da satın
almak mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı satın alacak olan isteklilerin 60,00 TL doküman
bedelini idaremizin Vakıfbank Milas Şubesi nezdinde bulunan TR190001500158007267898036
nolu carihesabına yatırarak bir yazı ile doküman talebinde bulunabilirler.
5 - Teklifler, 15.02.2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret
A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Postada meydana gelebilecek geçikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.
6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim
günü olmalıdır.
10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Hizmet Alımı ihalesi
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik
esaslarınca yapılacaktır.
11 - İstekliler mesleki ve teknik yeterliliklerinin tespiti için;
a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya Yetkili Kıldığı Mercilerden Asansör Bakımı
Yapmaya Yetkili Olduğuna Dair Yetki Belgesi,
b) Asansör Bakımında Çalıştırılacak Mühendis (Elektrik veya Makine) için kendi
firmaları adına çıkarılmış Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Belgesi ile Büro Tescil Belgesini
sunacaklardır.
12 - İhale dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.
584/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Diyarbakır Gümrük Müdürlüğünden:
İLANEN TEBLİGAT
MUHATABI: Nabil ASAHAOUI
C2300VYY82 Seri Nolu Almanya Pasaport Hamili, HVD3209 plakalı,
WBAHD61040BK90916 Şase Nolu, 1993 model BMW marka araç Habur Gümrük
Müdürlüğü'nden 11470100T10488 tescil numarasına kayden yurda giriş yapmıştığı, ancak yurtta
kalma süresi olan 24.12.2011 tarihinde yurtdışı edilmeyerek Diyarbakır Havaalanı otoparkına terk
edildiği İl Emniyet Müdürlüğünce aracın tarafımızdan teslim alınmasını içeren yazısı üzerine araç
Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünce teslim alınmıştır.
Geçici ithal edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin 20. Maddesine göre
4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238. Maddesi gereğince aracın 6.335,00-TL CİF Kıymeti
üzerinden 633,5û-TL Gümrük Vergisi, 1.254,33-TL K.D.V. olmak üzere toplam 1.887,83-TL'nin
tahsil edileceğine 12CK47100083 sayılı Ceza Kararı ile 11.10.2012 tarihinde karar verilmiştir.
Vergilerin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten
itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28
ve müteakip maddeleri Tebligat tüzüğünün 49. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
611/1-1

—— • ——
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Rehberlik İzleme ve Pazarlama Daire Başkanlığından:
DÜZELTME İLANI
20.01.2013 tarih ve 28534 Sayılı Resmi Gazetenin 466/1-1 ilan numarasıyla yayınlanan
1 adet ilanımızın 1 nci satırında; "XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi'nde" cümlesi tarafımızca
sehven yazılmış olup, doğrusu "XII no.lu Gaziantep Petrol Bölgesi'nde" şeklindedir. İlgililere
duyurulur.
612/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
İstanbul 10.İcra Müdürlüğünün 2006/165 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
Hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
582/1-1

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Turkish Petroleum Int. Com. Ltd.’nin XV no.lu Konya Petrol Bölgesi’nde TPI/XV/A, B,
C işaretli sahalarda üç adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 04.01.2013 tarihli dilekçeleriyle
müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.
559/1-1

—————
Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim San.
ve Tic. A.Ş.’nin XV no.lu Konya Petrol Bölgesi’nde ATL/XV/B, C işaretli sahalarda iki adet
petrol arama ruhsatı iktisabı için 07.01.2013 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün
27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.
613/1-1
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2012/129720
Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü)

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Adresi

Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü
Selimiye Mah. Dr. Mürvet Sıtkı Cad.

İl/İlçe

Ordu

Tel-Faks

0452 223 16 35 -0452 223 16 34

E-Mail

ordu@gsb.gov.tr

No: 13 Merkez/Ordu
Posta Kodu

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Tekno Güvenlik ve Eğitim

Adı/Unvanı

Hizmetleri A.Ş.
Şirinevler Mah. 662. Sok. No:7/A

Adresi

Ordu
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

Köprübaşı V.D. 6450284325

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Odası

Ticaret Sicil No: 4627
Ticaret/Esnaf Sicil No.
Oda Sicil No: 006094
6. Yasaklama
Ay
Süresi

( )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın

b-4735

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

565/1-1
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/160563

2. Yasaklama Kararı Veren

Başbakanlık

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

T.C. Başbakanlık Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı

İl/İlçe

Çankaya

Tel-Faks

0-312 266 30 35

Bilkent Plaza B1 Blok
Adresi
Bilkent/Ankara
Posta Kodu

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Uzunlar İnş. San. ve Tic. A.Ş
Vatan Cad. Şair Fuzuli Sk. No: 28/A

Adresi

K: 3 Fatih/İstanbul

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

İstanbul Marmara Kurumlar V.D.

Mükellefiyet No.

9030055962

Kayıtlı Olduğu

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

274629

6. Yasaklama
Ay
Süresi

( )

Yıl

1
(bir)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

567/1/1-1
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/79784

2. Yasaklama Kararı Veren

Başbakanlık

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

T.C. Başbakanlık Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı

İl/İlçe

Çankaya

Tel-Faks

0-312 266 30 35

Bilkent Plaza B1 Blok
Adresi
Bilkent/Ankara
Posta Kodu

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ersoy İnş. ve Tic. Koll. Şti.
Nato Cad. Aynelbarut Sok. No: 41

Adresi
Bitlis
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Bitlis V.D. 3700011235
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

2634

6. Yasaklama
Ay
Süresi

( )

Yıl

1
(bir)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

568/1/1-1
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İÇİNDEKİLER
YASAMA BÖLÜMÜ

Sayfa

KANUNLAR
6386 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Eğitim İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun
6387 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasında Bitki
Koruma ve Bitki Karantina Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
6388 Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis
Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6389 Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6390 Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis
Eden Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
6391 Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6392 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari
ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2012/4111 Türkiye’de İmal Edilen Veteriner Müstahzarların Terkiplerinde Bulunan İlaç
Hammaddeleri ve Yardımcı Maddeleri ile Veteriner Müstahzarların Gümrük
Vergisi ve İthalde Alınan Diğer Vergiler ile Toplu Konut Fonu’ndan Muaf
Olarak İthal Edilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
2013/4163 İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Çamlıtepe (Derbent) Mahallesi Gerigörünüm ve
Etkilenme Bölgesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan
Edilmesi Hakkında Karar
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 15/6/2012-22/6/2012 Tarihli
ve 347-383 Sayılı Kararı
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 7/11/2012 Tarihli ve 606 Sayılı
Kararı
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 15/1/2013 Tarihli ve 8 Sayılı
Kararı
YÖNETMELİK
— Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

