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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           17 Mayıs 2013
       69471265-305-4618

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu’nun 38. Toplantısı’na katılmak üzere;
20 Mayıs 2013 tarihinde Tacikistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali
BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                               Beşir ATALAY
                                                                                                                 Başbakan V.

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 17 Mayıs 2013
     68244839-140.03-156-367

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 17/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4618 sayılı yazınız.
            İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu’nun 38. Toplantısı’na katılmak üzere,
20 Mayıs 2013 tarihinde Tacikistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali
BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in
vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

20 Mayıs 2013
PAZARTESİ

Sayı : 28652



                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           17 Mayıs 2013
       69471265-305-4619

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
            Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Mayıs 2013 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına,
Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                               Beşir ATALAY
                                                                                                                 Başbakan V.

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 17 Mayıs 2013
     68244839-140.03-157-368

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ : 17/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4619 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Mayıs 2013 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına,
Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Adnan Menderes Üniversitesinden:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan
Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmış ve fıkraya aşağıdaki (ü) bendi eklenmiştir.

“ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;
a) Yurt içi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen

yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan mezun olmaları gerekir.
b) ALES’ten fen bilimleri ve sağlık bilimleri için sayısal veya eşit ağırlıklı, sosyal bi-

limler için sözel veya eşit ağırlıklı puan türünde en az 55 puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna
denk puan almış olmaları gereklidir. Tıp fakültesi mezunları ALES yerine TUS puanı ile baş-
vurabilirler. Temel tıp bilimlerine başvuracak adayların 45 temel tıp puanı, klinik tıp bilimlerine
başvuracak adayların 45 klinik tıp puanı almaları gerekir.

c) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulunca
onaylanmış olmalıdır. Ayrıca adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadır-
lar.

(2) Yüksek lisans programına başvuruda, adayların son başvuru tarihine kadar sağlaması
gereken belgeler şunlardır:

a) Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği.
b) Lisans not ortalaması ve not dökümü.
c) ALES/TUS veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların so-

nuç belgesi.
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ç) Yabancı dil şartı isteyen enstitü anabilim dallarında, tezli yüksek lisans programına
başvuracak adayların, ÜDS, YDS’den en az 40 veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından buna
denk bir puan veya Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan ya-
bancı dil yeterlik sınavından yüksek lisans başvurusu için en az 40 puan, hazırlık sınıfından
muaf olmak için en az 70 puan aldıklarını gösteren belge.

d) Başvuru formu.
(3) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa

yerleştirilmesi; ALES veya TUS puanının %50’si, lisans diploma notunun %20’si ve mülakat
değerlendirmesinin %30’u toplanarak EYK’ca yapılır. Tezsiz yüksek lisans programına baş-
vuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; lisans diploma notunun %50’si,
mülakat değerlendirmesinin %50’si toplanarak EYK’ca yapılır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans
programlarına başvuran adayların başarılı sayılabilmesi için değerlendirmelerden alınan toplam
puanın 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Mülakat, anabilim dalınca önerilen dört
öğretim üyesi arasından EYK’nın seçtiği üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından, ilan edi-
len tarih ve yerde yapılır. Mülakat değerlendirmesi programın özelliğine göre yazılı, sözlü,
kompozisyon, yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzerinden biri veya bir kaçının bi-
leşimi şeklinde yapılabilir. Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar
yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat değerlendirmesi
notu dikkate alınır. Sonuçlar mülakat değerlendirmesi bitişini izleyen ikinci iş günü sonuna
kadar enstitü müdürlüğüne iletilir ve EYK kararından sonra ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan
adayların zamanında kayıt yaptırmaması durumunda, ilgili anabilim dalının isteğine bağlı ola-
rak EYK’ca kayıt süresini izleyen iki iş günü içerisinde sıralama göz önünde bulundurularak
kontenjan açığı sayısınca öğrenci alınabilir.

(4) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için:
a) Doktora programına başvuran adayların bir lisans veya ABD başkanlıklarınca uygun

görülen ve EYK’ca onaylanan bir programdan tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
b) Sanatta yeterlik programına başvuran adayların bir lisans veya ASD başkanlıklarınca

uygun görülen ve EYK’ca onaylanan bir programdan yüksek lisans diplomasına sahip olma-
ları,

c) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri
diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Ba-
kanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip
olmaları,

ç) ALES’ten fen bilimleri ve sağlık bilimleri için sayısal veya eşit ağırlıklı, sosyal bi-
limler için sözel veya eşit ağırlıklı en az 55 puan, lisans diploması ile başvuranlardan ise üst
puan ilgili enstitülerin kararlarında belirtilmek kaydıyla, en az 80 puan almış olmaları,

d) Tıp bilimlerine başvuranların 50 temel tıp veya klinik tıp puanı ya da eşdeğeri bir
sınavdan bunlara denk puan almış olmaları,

e) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi ile başvuranlar için üst
puan ilgili enstitülerin kararlarında belirtilmek kaydıyla, lisans derecesiyle doktora programına
başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana,
tezli yüksek lisans mezunlarının en az 75 puan, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli
fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not ortalamasına sahip olmaları,

f) Adayların ÜDS, YDS’den 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul
edilen yabancı dil sınavlarından birinden buna denk puana sahip olmaları

gerekir.
(5) Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora veya sanatta yeterlik eğitimine

en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan yeniden ALES belgesi istenmez. Güzel
sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunlarından ALES belgesi istenmez.

(6) Doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurularda adaylardan istenecek bel-
geler şunlardır:

a) Lisans ve/veya yüksek lisans diploması veya üniversite tarafından onaylı örneği.
b) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü.
c) TUS/ALES veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların so-

nuç belgesi.
ç) ÜDS, YDS veya eşdeğer yabancı dil belgesi.
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d) Başvuru formu.
(7) Tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri me-

zunlarının, 100 tam not üzerinden en az 60 not ortalamasına ve TUS’tan en az 50 temel tıp
veya klinik tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan veya eşdeğeri bir sı-
navdan buna denk puana; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına,
diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal kıs-
mından en az 55 veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puana sahip olmaları gerekir.

(8) Temel tıp veya klinik tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adaylardan
istenecek belgeler şunlardır:

a) Lisans ve/veya tezli yüksek lisans diploması veya üniversite tarafından onaylı örneği.
b) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü.
c) Temel tıp veya klinik tıp puanını gösterir belge veya ALES sonuç belgesi.
ç) ÜDS, YDS veya eşdeğer yabancı dil belgesi.
d) Başvuru formu.
(9) Doktora veya sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü ve yerleştirilmesi; ALES

veya TUS temel tıp/klinik tıp puanının %50’si, lisans diploması ile başvuranlarda lisans dip-
loma notunun %20’si, yüksek lisans diploması ile başvuranlarda yüksek lisans notunun %20’si
ile mülakat değerlendirmesinin %30’u toplanarak EYK’ca yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi
için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 70, ALES ye-
rine TUS puanı ile başvuran adaylar için ise en az 60 olması gerekir. Mülakat; ABD’ce önerilen
dört öğretim üyesi arasından EYK’nın seçtiği üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından ilan
edilen tarih ve yerde yapılır. Mülakat değerlendirmesi; programın özelliğine göre yazılı, sözlü,
kompozisyon, yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzeri uygulamaların bir veya bir
kaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.
Sonuç, yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat notu
dikkate alınır. Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitimini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar
ilgili enstitü müdürlüğüne iletilir ve EYK kararından sonra ilan edilir.

(10) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışı lisans veya yüksek lisans çıkışlı veya yurt
dışında oturan Türk vatandaşı öğrencilerin başvuruları; Yükseköğretim Kurulu kararlarında
belirtilen esaslar çerçevesinde, ABD veya ASD başkanlığının görüşü alınarak, EYK kararı ile
yukarıdaki esaslara göre kabul edilebilir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında
İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS, YDS veya eşdeğeri bir sınavdan
en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir
puan alınması zorunludur.

(11) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, bu programların
asgari müşterek dersleri ve uygulamaları, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin ko-
nularda Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uyulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Sınavlar; ara sınav,
yarıyıl sonu, yaz okulu sonu ve bütünleme sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl ve yaz
okulu sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygula-
maların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir.”

“(3) Sınavlarda tam not 100’dür. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uy-
gulamalı yapılabilir. Sınav sonuçları akademik takvimde belirtilen sınav dönemi bitim tarihin-
den itibaren en geç on beş gün içinde ENSBİS’e girişi yapılır ve ABD veya ASD başkanlığı
aracılığı ile enstitüye bildirilir. Başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu, yaz okulu
sonu ve bütünleme sınav notunun %60’ının toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı ola-
bilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl sonu, yaz okulu sonu ve bütünleme sınav notunun,
yüksek lisans için en az 70 puan, doktora için en az 75 puan olması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) Tezli yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayama-

yanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğ-
renci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için
kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla ka-
bul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ABD veya ASD başkanlığınca tez savunmasını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savu-
nur. Tez savunmasına girmeyen, tezi reddedilen veya tez düzeltme savunmasında başarısız olan
öğrenci için ABD veya ASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile yeni bir tez konusu belirlenir.
Bu durumdaki öğrenci için ABD veya ASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışman de-
ğişikliği de yapılabilir. Öğrenci, başarısız olduğu tezle ilgili tüm haklarından feragat etmiş olur.
Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim
ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez
ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

“(5) Tez savunmasına girmeyen, tezi reddedilen veya tez düzeltme savunmasında ba-
şarısız olan öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi
yükü ve dönem projesini tamamlaması kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilerek programla ilişkisi sona erdirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Tezli yüksek lisans diploması”
“(2) Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, Üniversitelerarası Kurul tara-

fından belirlenen ve ABD veya ASD’ndaki programın onaylanmış adının da yer alacağı, Rektör
ve enstitü müdürünün imzasını taşıyan Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayama-

yanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğ-
renci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için
kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç,
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye Üniversite-

lerarası Kurul tarafından belirlenen ve ABD veya ASD’deki programın onaylanmış adının da
yer alacağı, Rektör ve enstitü müdürünün imzasını taşıyan Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi
dört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, iki seminer dersi, yeterlik sınavı,
tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından; lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler
için de kırk iki krediden az olmamak koşuluyla en az on dört ders, yeterlik sınavı, tez önerisi,
uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersleri, uzmanlık alan dersi ve tez
çalışması kredisizdir, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ayrıca doktora öğrencilerinin
aldıkları enstitü ortak seçmeli derslerinin kredileri doktora kredisine ve not ortalamasına dahil
edilmez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“(1) Doktora programını tamamlama süresi, lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari
on yarıyıl olmak üzere azami on sekiz yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için
asgari sekiz yarıyıl olmak üzere azami on iki yarıyıldır.”
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“(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır.”

“(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını azami süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına
giremeyen bir öğrenciye danışmanı ile ABD’nin önerisi ve EYK onayı ile tezini jüri önünde
savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.”

“(4) Azami süreler içerisinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami
süre içerisinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde
belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek
koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara
katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğ-
rencilik statüleri devam eder.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

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

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen
bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde
tekrar tez önerisi savunmasına alınır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,

proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra ek-
lenmiştir.

“(2) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavı (KPDS)’nda başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNİN 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/1999 tarihli ve 23622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz
Eylül Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
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Gedik Üniversitesinden:
GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/4/2013 tarihli ve 28619 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik
Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “en fazla on” ibaresi “en az on en fazla otuz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Melikşah Üniversitesinden:
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/8/2010 tarihli ve 27680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Melikşah
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki (ü) bendi eklenmiştir.

“ü) Kayıtsız Öğrenci: Kayıtlarını yenilemeyen öğrencileri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve  maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
“(2) Eğitim ve öğretimle ilgili ödemeler ilan edilen tarihlerde yapılmadığı takdirde öğ-

renci kayıtsız öğrenci statüsüne geçer.”
“(4) Kayıt yaptırdığı halde eğitim ve öğretim başlamadan kaydını silen öğrencinin ücreti

iade edilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(2) Lisansüstü programlara başvurularda aranacak şartlar ve başvurulara ilişkin esaslar

şunlardır:
a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip

olmaları gerekir.
b) Doktora programına başvurabilmek için adayların; hazırlık sınıfları hariç en az on

yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, ya da bir lisans veya tezli
yüksek lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

c) Tezli Yüksek lisans programına kabul edilen bir öğrenci en az bir yarıyılı tamamla-
dıktan sonra aynı anabilim dalındaki doktora programına başvurabilir. Başarılı öğrenciler ana-
bilim dalının tavsiyesi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla doktora programına kabul edilebilir.
Bu öğrencilerin not ortalamalarının en az 3.00/4.00 olması gerekir. Bu öğrencilerin almış ol-
dukları derslerden hangilerinin doktora programına sayılacağı enstitü yönetim kurulunun ka-
rarıyla belirlenir.

ç) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek li-
sans diplomasına sahip olmaları gerekir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
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d) Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ ten başvurduğu programın puan
türünde; tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans programları için en az 55, doktora prog-
ramları için başvurduğu alanda yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az on ya-
rıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55, lisans mezunu olanların ise en az  80
puan almak koşuluyla enstitü kurulunca belirlenecek asgari ALES puanına sahip olması gerekir.
Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının
4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Sanatta yeterlik çalışmasına
başvuracak adayların; güzel sanatlar ile konservatuar ana sanat dalları hariç ALES’in sözel kıs-
mından yüksek lisans yapmış olanların en az 55, lisans mezunu olanların ise en az  80 puan al-
mak koşuluyla enstitü  kurulunca belirlenecek asgari ALES puanına sahip olması gerekir. ALES
puan türü enstitü kurulunca belirlenir. Uluslararası geçerliliği olan sınav puanlarının ALES
karşılığı, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan dönüştürme tablolarına göre belirlenir.

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının
Tıpta Uzmanlık Sınavından (TUS) en az 50 temel tıp puanı veya ALES’in sayısal kısmından
en az 55 puan almak koşuluyla enstitü  kurulunca belirlenecek puanlara sahip olması gerekir.
Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın
0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile
elde edilir.

f) Adayların sahip olması gereken asgari lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortala-
ması, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

g) Doktora ve sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sı-
navdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir.  Lisansüstü programlara girişte yabancı dil
belgesi olarak (YDS), Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English
Language Testing System (IELTS) ve Üniversitelerarası Kurul tarafından (YDS)’ye eşdeğer
kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuçları da kabul edilebilir.

ğ) Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını ilgili anabilim dalı başkanlığının öneri-
siyle enstitü kurulu belirler.

h) Öğrenci; tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarına
birlikte başvurabilir. Bunun dışında aynı seviyedeki farklı ana bilim/bilim dallarındaki lisans-
üstü programlara aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmaz.

ı) Diğer başvuru şartları ile başvuru sırasında istenecek belgeleri belirlemeye enstitü
kurulu yetkilidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başvurular, enstitü kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan
edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir. Başvurularda adayın değerlen-
dirmeye alınacak tüm notları 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Me-
zuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında;
Melikşah Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü
maddesindeki esaslar ve Senato kararıyla kabul edilen dönüşüm tablosu kullanılır.”

“(2) Lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki
esaslara göre yapılır:

a) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarında; ilgili puan tü-
ründen olmak üzere ALES puanının % 70’i, lisans not ortalamasının %30’u dikkate alınır ve
ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir. İlgili enstitü yönetim kurulu bu puan üzerinde
puan belirleyebilir.

b) Tezli yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının en az % 50’si
olmak üzere, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı, mülakat ve/veya yazılı sınav puanı, ayrıca
ilgili olabilecek diğer değerlendirme kriterleri (referans mektubu, niyet mektubu, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri.) dikkate alınarak jüri tarafından ortalama başarı puanı hesaplanır.
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Ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir. İlgili enstitü yönetim kurulu bu puanın üze-
rinde puan belirleyebilir. Güzel Sanatlar Enstitüsü ana sanat dalı programlarında ALES puanı
yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarında; lisans not ortalaması, yabancı dil puanı, mülakat
ve/veya yazılı sınav puanı, ayrıca ilgili olabilecek diğer değerlendirme kriterleri (referans mek-
tubu, niyet mektubu, uluslararası standart sınavlar ve benzeri.) dikkate alınarak jüri tarafından
ortalama başarı puanı hesaplanır. Ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir. İlgili enstitü
kurulu bu puanın üzerinde puan belirleyebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı
aranmaz. İlgili anabilim dalının önerisi, ilgili enstitü kurul kararı ve senatonun onayı ile ALES
puanının başvuru şartı olarak belirlenmesi durumunda, ALES puanı ortalama başarı puanı he-
saplamasında kullanılır. Güzel Sanatlar Enstitüsü ana sanat dalı programlarında ALES puanı
yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır.

ç) Doktora programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının en az % 50’si olmak
üzere lisans mezunları için lisans not ortalaması yüksek lisans mezunları için yüksek lisans not
ortalaması, yabancı dil puanı, mülakat ve/veya yazılı sınav puanı, ayrıca ilgili olabilecek diğer
değerlendirme kriterleri (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompo-
zisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri.)  dikkate alınarak jüri tarafından  ortalama ba-
şarı puanı hesaplanır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir. İlgili enstitü kurulu
bu puanın üzerinde puan belirleyebilir. TUS temel tıp puanı ile başvuran tıp fakültesi mezunları
için bu puan, ALES puanı yerine kullanılır.

d) Sanatta yeterlik programlarında; sözel puan türünden ALES puanının % 60’ı, lisans
not ortalamasının veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si
dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir. Güzel Sanatlar Enstitüsü
ana sanat dalı programlarında ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır.

e) İlgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının gerekçeli ve yazılı teklifi üzerine enstitü
yönetim kurulu; jüri tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek
şekilde giriş sınavı yapılmasını kararlaştırabilir; adaylardan referans mektubu, hedefleri belirtir
kompozisyon ve benzeri belgeler istenebilir ve değerlendirmeye katılmasına izin verilebilir;
yabancı dil, lisans not ortalaması ve benzeri için alt sınırlar belirleyebilir; ALES puanının or-
talama başarı puanına etkisi % 50’den az olmamak kaydıyla ortalama başarı puanının hesap-
lama yöntemini değiştirebilir. Giriş sınavı sözlü olarak yapılan lisansüstü programlarda; sözlü
sınavına alınacak öğrenci sayısı enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Güzel Sanatlar
Enstitüsünde ALES’e girme şartı aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
“(4) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez.

Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülenler ilgili yarıyıla ait akademik
takvimdeki ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar kayıt yaptırabilir. Mazeretlerinin bu
süre içinde kalkmaması halinde kayıtları izleyen yarıyıla ertelenir. Kayıtlarını yenilemeyen öğ-
renciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler
içinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler
öğrenim süresine dahil edilir. Kayıtsız öğrenciler, ilgili dönemdeki derslere devam etmek için
tekrar başvuramazlar. Kayıtsız öğrenciler, herhangi bir dönem, dersler başlamadan en geç bir
ay önce Üniversiteye başvurdukları takdirde, söz konusu dönem başından itibaren, ilgili enstitü
yönetim kurulu kararıyla kayıtlarını yenileyebilirler. Yeniden kayıt yaptıran öğrencilere, kayıt
hakkı kazandıkları akademik yıl Üniversiteye yeni kabul edilen öğrenciler için belirlenen üc-
retler uygulanır. Bu öğrencilerin ilk girişte hak kazandıkları bursların devam edip etmeyeceğine
ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci kabulü için aranan diğer koşulları yerine getiren, ancak yabancı dil yeter-
liliğini belgeleyemeyen adaylar, Üniversitenin yabancı dil hazırlık programına kabul edilebi-
lir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Bilimsel hazırlık programına kaydolan yüksek lisans öğrencileri, program kapsa-
mında almış olduğu dersleri en az DD ile başarmış olmak ve en az 2,00 akademik ortalama ile
başarılı olmak; başarısız olunan dersin ücretini ödeme kaydıyla tekrar almak zorundadır.”

“(8) Bilimsel hazırlık programına kaydolan doktora programı öğrencileri, program kap-
samında almış olduğu dersleri en az CC ile başarmış olmak ve en az 2,50 akademik ortalama
ile başarılı olmak; başarısız olunan dersin ücretini ödeme kaydıyla tekrar almak zorundadır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarına gönderilen öğrenciler;
a) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında

yapılabilecek anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından iki ya-
rıyıla kadar yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir.
Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sa-
yılır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe öğrenci, öğrenim ücretini Üniversiteye öder.

b) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili enstitü
yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

c) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu
derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, diğer yükseköğretim ku-
rumundan aldığı notların bu Yönetmeliğin ilgili maddesindeki not sistemine dönüştürülmesi
suretiyle yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının ilk
cümlesi ve (a) bendi, (b) bendinin (5) numaralı alt bendi ile altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendine aşağıdaki (9) numaralı alt bent ile aynı maddeye
aşağıdaki sekiz, dokuz ve onuncu fıkralar eklenmiştir.

“(2) Öğrenciler; aldıkları ders, uygulama ve proje çalışmalarına devam etmek zorun-
dadır. Öğretim elemanı, öğrencilerin devam zorunluluğunu en fazla %80’e kadar belirler ve
izler. Bir yarıyılda en az bir yarıyıl içi  başarı ölçümü ve bir yarıyıl sonu başarı ölçümü yapılır.
İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, labora-
tuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.”

“Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı ta-
rafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur:”

“a)
Başarı Notu Katsayı  Anlamı
AA                     4.00                 Pekiyi
BA                     3.50                 İyi-Pekiyi
BB                     3.00                 İyi
CB                     2.50                 Orta-İyi
CC                     2.00                 Orta
FF                      0.00                 Başarısız ”
“5) T (Transfer) notu; diğer yükseköğretim kurumları lisansüstü programlarından öğ-

rencilerin almış ve başarmış oldukları ve eşdeğerliği anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine
ilgili enstitü tarafından kabul edilmiş dersler için verilir. (T) notu ortalama hesaplarına dahil
edilmez.”

“(6) Tezli yüksek lisans programlarında dört, tezsiz yüksek lisans programlarında altı
yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamasını 2,50’ye çıkaramayan öğrenciler yeteri kadar
dersi tekrarlayarak başarı şartını sağlamak zorundadır.”

“9) W: Dersten çekilme notu; W notu; öğrencinin güz ve bahar dönemleri için derslerin
başlamasından itibaren en geç onuncu haftanın son işgününe kadar, öğretim elemanının ve da-
nışmanlarının görüşü ile çekilmesine izin verilen dersler için verilir. Bir öğrenciye bir dönemde
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en çok bir dersten ve öğrenimi süresince en çok üç dersten çekilme izni verilir. Bir öğrenci,
tekrarlamak zorunda olduğu, W notu aldığı derslerden ve yaz döneminde kayıtlı olduğu ders-
lerden çekilemez. Dersten çekilme durumunda ders için alınan ücret iade edilmez.”

“(8) Final sınavına girme hakkı elde edilen tüm dersler için, her öğrenciye bütünleme
sınav hakkı tanınır. Gerek başarısız olunan dersleri geçmek, gerekse başarılı olunan derslerin
notlarını yükseltmek amacıyla girilecek bütünleme sınavları, normal dönem içerisindeki final
sınavı yerine sayılır. Bu nedenle not yükseltmek amacıyla girilen son bütünleme sınavında ba-
şarısızlık, geçerli notu belirleyeceğinden o dersten başarısız kalma veya başarı notunun düş-
mesine de neden olabilir. Bütünleme sınavına girip soruları gördükten sonra vazgeçme hakkı
tanınmaz.”

“(9) Bütünleme sınavı final sınavı yerine sayıldığından dönem içerisindeki vize ve ödev
notları aynen geçerli olup, final sınavlarında olduğu gibi öğretim elemanının takdir ettiği yüzde
oranlarına, bütünleme sınavı katkısı ilave edilerek o dersin başarı notu hesaplanır.”

“(10) Yarıyıl sonu başarı ölçümü sınıfta sınav şeklinde yapılan derslerden bütünleme
sınavı yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrencilerin tez konusu ve önerisinin, doktora/
sanatta yeterlik programındaki öğrencilerin ise tez önerisinin; enstitü yönetim kurulu tarafından
kabul edildiği tarihten itibaren başlayarak, yüksek lisans programı öğrencileri için ayrı ve dok-
tora programı öğrencileri için ayrı olmak, tez danışmanı tarafından yürütülmek ve danışmanlık
görevinin sonuna kadar her yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmek üzere, uzmanlık alan
dersi açılabilir. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zo-
rundadır. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ba-
şarısız olan öğrenci ücretini yatırmak kaydıyla bu dersi tekrar almak zorundadır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Ancak, en erken üçüncü yarıyılın içinde mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler
tez sınavına alınabilir. Başarılı olmaları durumunda kendilerine yüksek lisans diploması ve-
rilir.

(2) Öğrenci; daha önce herhangi bir yüksek lisans programında almış ve başarmış ol-
duğu derslerinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kara-
rıyla sayılması sonucu, mezuniyet için gerekli şartları belirtilen sürelerden önce sağlaması ha-
linde daha erken mezun olabilir.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci tez aşamasına
geçebilir.

(4) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını  üçüncü
yılın sonuna kadar tamamlayamayan  öğrenci kayıtsız öğrenci statüsüne geçer.

(5) Yüksek lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt
yenilemek zorundadır. Enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders veya
tez aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyenler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için
tez danışmanını en geç üçüncü yarıyılın başına kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ilgili
enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.  Ayrıca, diğer üniversitelerin öğretim
üyeleri arasından da tez danışmanı atanabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ise yürürlükten kaldırılmıştır.
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“(1) Tezli yüksek lisans programında her öğrenci, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer
dersine kayıt yaptırmak ve aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili semineri vermek zorun-
dadır. Sonuç başarılı ise (S), başarısız ise (U) notu verilir. Başarısız olan öğrenci seminer dersini
bir sonraki dönem tekrar alır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, kabul, ret veya düzeltme kararını oy
çokluğu ile verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en
geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda
da tezi kabul edilmeyen öğrenci için her defasında bu maddede belirtilen savunma süreci tekrar
işletilir. Birinci ve ikinci tez savunması hariç olmak üzere, tez savunması yapmak için her de-
fasında tek tez ücreti ödenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta
içinde geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir.
Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok bir ay ek süre verilir. Bu
süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrenci tek ders ücreti öder.”

“(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklen-
miştir.

“(3) Tezli yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezsiz yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek
kaydıyla, tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezli yüksek lisans
programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programındaki
dersler yerine sayılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar her öğ-
renci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir danış-
man belirler. Danışman; ilgili anabilim dalındaki öğretim üyeleri, o enstitü anabilim dalında
bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı durumlarda en yakın
enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki doktoralı veya
alanında ihtisas yapmış öğretim görevlileri arasından belirlenir. Gerekli hallerde öğrencinin
veya danışmanın talebi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kara-
rıyla danışman değişikliği yapılabilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.
(2) Yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547

sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı
veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandı-
rılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve  maddeye  aşağıdaki  üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-
lim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.”
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“(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek  kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
ler yerine sayılır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam en az
21 krediyi tamamlayan ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans de-
recesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 krediyi tamamlayan ders, yeterlik sınavı,
tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci yeterlik sınavını başarıyla tamamladıktan sonra,
her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.”

“(3) Dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersler arasından seçilebilir.”

“(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Lisans derecesi ile dok-
tora programına kabul edilmiş öğrenciler, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla
lisans dersleri alabilir. Bu derslerden en çok iki tanesi programın ders yüküne sayılabilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.
Ancak ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından
belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için altı yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıla kadar
indirilebilir. Tez savunma sınavı tezin teslimini izleyen iki ay içinde yapılır.

(2) Doktora 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 sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre
sonunda derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi GPA 3,00’ın altında kalan öğrenci yeteri
kadar dersi tekrarlayarak başarı şartını sağlamak zorundadır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkradaki süre sonuna kadar tamamlayamadığı için
tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en fazla altı ay olmak
üzere yeni süreler verilebilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Doktora yeterlik sınavı, 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 ka-
rar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tu-
tanakla bildirilir.”

“(5) Yeterlik sınavında başarısız olan yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci
en geç altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencisi en geç sekizinci ya-
rıyılın yeterlik sınavı döneminde tekrar sınava girebilir. Yeterlik sınavında yine başarısız olan
öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır ve yeterlik sınavına gireceği her dönem için
bir ders ücreti tutarını öder. Bu ücreti ödemediği takdirde kayıtsız öğrenci statüsüne geçer.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 43 – (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
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sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasını sü-
resi içinde yapmayan öğrenciye talebi halinde anabilim dalının önerisi enstitü yönetim kurulu
kararıyla süre verilir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar
çerçevesinde yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni
bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç
ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi sa-
vunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenci sonraki yarıyılda tez önerisi
savunması yapar.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-temmuz veya hazi-
ran-aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci, toplantı tari-
hinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan
çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez
çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç
bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve
bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.”

“(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış
olan raporları da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar,
ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığı ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile yeni bir tez konusu belirlenir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
altı ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma so-
nunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci için her defasında bu maddede belirtilen savunma süreci
tekrar işletilir. Tez savunması yapmak için her yarıyılda tez çalışmasına kayıt yaptırılır.”

MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Melikşah Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
Karar No: 75935942-050.01.04 – [04/01]
Toplantı Tarihi: 25/4/2013

13/1/2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 88 inci maddesi ile 26/9/2011 ta-
rihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (a) bendine dayanı-
larak hazırlanan “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi” ekteki şekilde kabul edil-
miştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

22/8/2010 27680
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EK

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

GENEL AÇIKLAMA
Amaç
Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan “Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlen-
mesine İlişkin Kurul Kararı” uyarınca finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına
(TMS) göre düzenlemek zorunda olan şirketlerin finansal tablolar aracılığıyla ilgililere sunduğu
bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygunluğunu, karşılaştırılabilirliğini, doğrulanabilirliğini ve an-
laşılabilirliğini arttırmak, finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini ko-
laylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Finansal tablo örnekleri ile kullanım rehberinde geçen terimler 26/9/2011 tarihli ve 660
sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile TMS’de ve Kavramsal Çerçevede yer alan anlam-
larıyla kullanılmıştır. Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberinde yapılan açıklamalar, TMS
kapsamında şirketlerin yapması gereken tüm sunum ve açıklama hükümlerini kapsamayıp, uy-
gulama birliği sağlamayı ve yönlendirici olmayı amaçlar.

Bu itibarla, şirketlerin finansal tablo örnekleriyle ve bu rehberde yapılan açıklamalarla
sınırlı kalmamaları, TMS kapsamında kendilerini ilgilendiren diğer sunum ve açıklamaları da
yapmaları gerekir. Tereddüt edilen hususlarda TMS esas alınarak uygulama yapılır. Finansal
tablo örneklerinde şirketler tarafından yaygın olarak kullanılan kalemlere yer verilmiştir. TMS
uyarınca finansal tablolarda gösterilmesi gereken ancak şirketler tarafından yaygın olarak kul-
lanılmayan kalemler ise finansal tablo örneklerini müteakip listelenmiş olup, gerektiğinde TMS
uyarınca finansal tablolara eklenir.

TMS’ye Uygun Finansal Raporlama
13/1/2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi gerçek ve tüzel kişilerden

TMS’ye göre münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenleyecek olanlar “Türkiye Muha-
sebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı” ile belirlen-
miştir.

Söz konusu Karar uyarınca; 660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını ilgilendiren
kuruluşlar, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla ba-
ğımsız denetime tabi olacaklar ve aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan
şirketler münferit ve konsolide finansal tablolarını hazırlarken TMS’yi uygular.

Bu düzenlemede yer alan finansal tablo örnekleri, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı
Bankacılık Kanununda öngörülen faaliyet konularından en az birini yürütmek üzere kurulan
kuruluşlar, kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding şirketleri ile 6/12/2012 tarihli ve
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve
28/3/2001 tarihli 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve bunların
ilgili mevzuatı çerçevesinde sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetle-
rinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar gibi finansal kuruluşlar dışında TMS’yi uy-
gulamakla yükümlü olan şirketlerin hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil eder.

6102 sayılı Kanun uyarınca isteğe bağlı olarak TMS’yi uygulamayı tercih eden şirketler
de bu düzenlemede yer alan finansal tablo örneklerini kullanabilirler.

TMS’ye Geçiş Kayıtları
TMS’ye göre finansal tablolarını hazırlayanlar muhasebe, defter ve kayıtları ile TMS’ye

göre hazırlanmış finansal tablolar arasındaki ilişkiyi kurmak, bir sonraki yıl finansal tablolarının
sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını sağlamak ve TMS’ye göre hazırlayacakları finansal tablolara
ulaşmak için yapacakları kayıtları göstermek üzere, 6102 sayılı Kanunun 64 ve 82 nci maddesi
çerçevesinde, varsa gerekli düzeltme işlemlerini ticari defterlerinden ayrı bir şekilde kaydedip
saklarlar ve gerektiğinde ibraz ederler. Tâbi oldukları mevzuat uyarınca bu amacı karşılamak
üzere bir defter tutulması da bu kapsamda değerlendirilir.
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20/5/2013 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

20 Mayıs 2013 

PAZARTESİ 
Sayı : 28652 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNI 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/104 
Karar No : 2013/81 
(C. Savcılığı Esas No) : 2012/176 
Davacı : K.H 
Katılan : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ziya Bey Cad. No: 19 

Balgat Çankaya/Ankara 
Sanık : MÜDÜR ŞAHİN, Tahir ve Emine oğlu, 01/01/1982 

Doğubayazıt doğumlu, Ağrı Doğubayazıt, Kazan Mah/Köy 
nüfusunda kayıtlı Battalgazi Mah. Ceylanpınar Sk. No: 35 İç 
Kapı No: 1 Sultanbeyli/İstanbul adresinde oturur. TC Kimlik 
No: 16630379386 

Sanık : AHMET ÖZ, Yusuf ve Salihe oğlu, 08/11/1973 Karlıova 
doğumlu, Bingöl, Karlıova, Sarıkuşak mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Burhaniye Mah. Kemalettin Sami Paşa Cad. No: 56 İç 
Kapı No:3 İnegöl/Bursa adresinde oturur. TC Kimlik No: 
34582055844 

Sanık : KASIM KULUHAN, Mehi ve Zelihan oğlu, 01/01/1980 
Doğubayazıt, doğumlu Ağrı/Doğubayazıt Bardaklı mah/köy 
nüfusunda kayıtlı Büyük Ağrı Mah. 429 Sk. No: 4 Doğubayazıt/ 
Ağrı adresinde oturur. TC Kimlik No: 16852371182 

Sanık : FEHİM DURAN, Mehmet ve Ayşe oğlu, 22/07/1969 Bozüyük 
doğumlu, Bilecik, Bozüyük, Çarşı mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Kasımpaşa Mah. Demirdöküm Cad. No: 51 İç Kapı No: 1 
Bozüyük/Bilecik adresinde oturur. TC Kimlik No: 26299313454 

Sanık : SABER KARGAR JEDDI, Jalıl ve Zeynep oğlu 26/09/1982 
İran doğumlu, Macoo-İran Doğubayazıt/Ağrı adresinde oturur. 

Sanık : ASGHAR KALBALI ZADEH SHOTI, Bahman ve Meyhanım 
oğlu, 08/09/1984 İran doğumlu, Macoo-İran adresinde oturur. 

Suç : Petrol Kaçakçılığı 
Suç Tarihi : 15/2/2012 
Suç Yeri : Ağrı/Doğubayazıt 
Karar Tarihi : 22/01/2013 
Yukarıda Açık Kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanıklar SABER 

KARGAR JEDDI VE ASGHAR KALBALI ZADEH SHOTI hakkında mahkememizce 5015 
s.k.nun ek 5. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. Cümlesi, TCK.62/1, 52/2, 5271 sayılı CMK.nun 231/5 
maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş olup, Sanıklar 
SABER KARGAR JEDDI VE ASGHAR KALBALI ZADEH SHOTI bulunamadığından 7201 
Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan 
olunur. 3393 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ CUMAOVASI - TEPEKÖY ARASINDA 7 KM YOL 

YENİLEMESİ İÇİN 10.000 ADET 60 E1 RAYA UYGUN B 70 BETON  

TRAVERS SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/59970 

1. İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No:121/A 35220 Alsancak/İzmir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108  ---- 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

Şartnamenin Görülebileceği 

internet adresi : www.tcdd.gov.tr. 

www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2. İhale konusu malın adı ve  miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Cumaovası - Tepeköy 

Arasında 7 Km Yol Yenilemesi İçin 10.000 Adet 60 E1 Raya Uygun B 70 Beton Travers Satın 

Alınması. 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 31.05.2013 Tarihi Cuma Günü Saat 15.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4100/1-1 

—— • —— 

TİCARİ, HAFİF TİCARİ VE BİNEK ARAÇ KİRALANACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı’nın her türlü faaliyetlerinde taşımaya mahsus kullanılmak üzere idari ve 

teknik şartname hükümlerine göre ticari, hafif ticari ve binek araç kapalı zarfla teklif alınmak 

suretiyle kiralanacaktır. 

2 - Firmalar 65.000,00 TL (Altmışbeşbin TL) geçici teminatı da teklifleri ile birlikte 

vereceklerdir. 

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

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:26 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

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

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 05 HAZİRAN 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 06 HAZİRAN 2013 günü saat 14:30’da 

Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 4217/1-1 
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DEMİRYOLU HATTINDA YARMA ŞEV EĞİMİNİN DÜŞÜRÜLMESİNE AİT 
JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜD RAPORU VE ŞEV STABİLİTE HESAPLARININ 

YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/61024 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr  
  (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 
1 - İhale konusu işin adı ye miktarı: 
Eskişehir (Hariç)-Alayunt-Kütahya-Balıkesir Demiryolu Hat Kesimi Sinyalizasyon ve 

Telekomünikasyon Yapım İşi kapsamında Km: 136+270-246+870 arası muhtelif yerlerde 15 adet 
yarmanın şev eğiminin düşürülmesine ait jeolojik-jeoteknik etüd raporu ve şev stabilite 
hesaplarının yapılması hizmet alım işi satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 
3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 04/06/2013 günü saat 14.30’a 
kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 
Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 4188/1-1 
—— • —— 

MUHTELİF DÖKÜM MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/61794 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği,  
     türü ve miktarı : 3 kalem (100 adet Susta Taşıyıcı Komple-sensörsüz, 104 

adet Araba Taşıma Vagon Buatagres, 700 adet Döküm 
tutucu) Vagon Muhtelif Döküm Malzemeleri (sfero ve 
çelik döküm), teknik şartname ve resimlere göre imal 
ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 06/06/2013 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 
06/06/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 
Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup aynı adresten 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. 4160/1-1 
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2 KALEM TABAN DÖŞEME TAHTASI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/61656 

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 : 2 Kalem (15.400 adet 56X133X828, 440 adet 56X145X828 

ölçülerinde) taban döşeme tahtası imal ettirilmek 

suretiyle satın alınacaktır.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 03.06.2013 - 14.00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

03.06.2013 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup aynı adresten 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. 4161/1-1 
—— • —— 

RULMAN SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Santralımız ihtiyacı olan 40 kalem rulmanın (2277 adet) temini ve işletmeye teslimi işi 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/61025 
1 - İdarenin  

a) Adresi  : Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25    48201 Milas / 

MUĞLA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 - 558 02 91 

c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 40 kalem rulmanın (2277 adet) temini ve işletmeye 

teslimi işi 

b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarına teslim edilecektir. 

c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı gün dahil 27 kalemi 45 

(kırkbeş) takvim gününde, 13 kalemi ise 90 (doksan) 
takvim günü içerisinde teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

b) Tarihi ve Saati : 10/06/2013 14:00 

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 10/06/2013, Saat 14.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme 

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

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi 

hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4164/1-1 
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MUHTELİF ÇEKERLİ 47 ADET KANTARIN BAKIM, ONARIM, DAMGALAMA, 

AYAR VE PERİYODİK BAKIM İŞLERİ HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR 

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından: 

MUHTELİF ÇEKERLİ 47 ADET KANTARIN BAKIM, ONARIM, DAMGALAMA, 

AYAR VE PERİYODİK BAKIM İŞLERİ hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme 

ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt numarası : 2013/62080 

1 - İdarenin 

a) Adresi:  : CUMHURİYET CADDESİ TURHAL/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası:  : 356 2753530 - 356 2753539 

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

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa)  : 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı :  47 ADET MUHTELİF ÇEKERLİ KANTAR. 

b) Yapılacağı yer : FABRİKA MERKEZ VE BAĞLI ZİRAAT 

BÖLGE ŞEFLİKLERİ 

c) İşin süresi : BAKIM, ONARIM, DAMGALAMA VE AYAR 

İŞLERİ (YAKLAŞIK 2 AY ), PERİYODİK 

BAKIM KAMPANYA SÜRESİNCE (YAKLAŞIK 

3 AY) TOPLAM 5 AY 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer:  : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI 

b) Tarihi ve saati  : 30/05/2013 - 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge 

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

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri 

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

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler 

- İSTEKLİLER SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ OLAN 

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ TAMİRİNE AİT İŞYERİ UYGUNLUK BELGESİNİ VE ÖLÇÜ 

VE ÖLÇÜ ALETLERİ TAMİRCİLERİNE AİT YETKİ BELGESİNİ TEKLİFLERİ İLE 

BİRLİKTE SUNMAK ZORUNDADIRLAR. 

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. BU İHALEDE ÖLÇÜ ALETLERİ BAKIM, ONARIM VE REVİZYONU İLE 

AYAR İŞLERİ HİZMETİ KABUL EDİLECEKTİR. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Diğer hususlar: 

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 

KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 4216/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Madde 1 - Üniversitemizin özel mülkiyetinde bulunan, Karabük İli, Merkez İlçesi, 

Yenişehir Mahallesi, 1049 ada, 3 parselde kayıtlı 8961 m2 taşınmaz (arsa), 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 36’ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 12/06/2013 tarihinde saat 

11.00’da 10  0. Yıl Mah. Balıklarkayası Mevkii Rektörlük Hizmet Binası 3. Kat Senato Toplantı 

Odası KARABÜK adresinde ihale edilecektir. 

Madde 2 - İhale şartnamesi ve ekleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 100. Yıl Mah. 

Balıklarkayası Mevkii Rektörlük Hizmet Binası B Blok 3. Kat KARABÜK adresinden satın 

alınabilir ve aynı adreste ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli 100,00.-TL (Yüz Türklirası) olup, 

şartname bedelinin Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine ya da Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı'nın Ziraat Bankası Karabük Üniversitesi Şubesi nezdindeki 

TR950001002293517206615044 nolu hesaba yatırılması gerekmektedir. 

Madde 3 - Taşınmazın tahmin edilen bedeli 6.857.853,30.-TL (Altımilyon 

sekiyüzelliyedibin sekizyüzelliüç türklirası otuz kuruş) + KDV dir. Geçici teminat miktarı 

205.735,60.-TL. (ikiyüzbeşbin yediyüzotuzbeş türklirası altmış kuruştur.) 

Madde 4 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

Madde 5 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

Geçici teminat, şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu, ihaleye iştirak eden 

tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, tebligat için adres beyanı ile birlikte, ayrıca; 

a)  Gerçek Kişilerden 

1) Nüfus Cüzdanı Sureti 

2) Noter tasdikli imza beyannamesi 

3) Kanuni İkametgahını gösterir belge 

b) Tüzel Kişilerden 

1) Kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale yılı içinde alınmış tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösterir resmi 

belgeler ile tüzel kişiliğin imza sirküleri 

3) Kanuni ikametgahı gösterir belge (Oda kayıt belgesi veya Ticaret Sicil gazetesinde yer 

almamışsa) 

c)  İsteklinin Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde; ayrıca 

Resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, Gayrimenkul alınması 

hakkında Genel Kurul kararının Noter tasdikli sureti, Temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza 

sirküleri ve yetki belgeleri. 

d) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ayrıca ortak girişme ilişkin noter tasdikli 

beyanname sunmaları zorunludur. 

e) İhaleye vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter tasdikli 

imza beyannamesi 

Madde 6 - Tekliflerin 12/06/2013 tarihi saat 11.00’a kadar 100. Yıl Mah. Balıklarkayası 

Mevkii Rektörlük Hizmet Binası B Blok 3. Kat İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı KARABÜK 

adresine teslim edilmesi şarttır. 4102/1-1 
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1 ADET (KOMPLE) BOX CORER (DERİN DİP NUMUNE ÖRNEKLEYİCİSİ) 

SATIN ALINACAKTIR 

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2009K121090 nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında 

yapımı tamamlanan Bilimsel Araştırma Gemisinde kullanılmak üzere, 1 Adet (Komple) Box 

Corer (Derin Dip Numune Örnekleyicisi) alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü 

ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/61019 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi 

Başkanlığı Korucuk Köyü Kıranlar Mevkii / SİNOP 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (368) 271 57 57 (1554-1555)  

  Faks: 0 (368) 271 57 18 

c) Elektronik posta adresi : pyosatinalma57@sinop.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet (Komple) Box Corer (Derin Dip Numune 

Örnekleyicisi) 

b) Teslim yeri : Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi 

Başkanlığı İhale Odası Korucuk Köyü Kıranlar mevkii / 

SİNOP 

b) Tarihi ve saati : 06/06/2013 Perşembe günü, saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
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bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler, 

İstekli, alım konusu malları teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:  

1) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler,  

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi, 

4) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.2.2.İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;  

1) Teklif etmiş oldukları ürünlerin bakım ve onarımları ile ilgili teknik servis hizmetlerini 

sağlayacak teknik kadro ve teşkilatları hakkında ayrıntılı bilgileri tekliflerine ekleyeceklerdir. 

(İstekliler bu belgelerin her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik edeceklerdir.)  

2) Teklif ettikleri ürünlerin en az 2 (iki) yıllık yerinde bakım ve onarım yapılacağına dair 

garantilerine ait taahhütname vereceklerdir. Garanti süresinden sonra yıllık bakım ve onarım 

sözleşme bedelleri ve sürekli kullanımdan dolayı yıpranacak yedek parça ve malzemeleri kalem 

kalem katalog numaraları ile birlikte fiyatlandırılmış olarak gösterecekler ve bu fiyatlar ürünlerin 

garanti süresinin sona erdiği tarihten itibaren en az 5 (beş) yıl süre ile geçerli olacak ve bu fiyatlar 

ürünlerin fiyatlarına dahil edilmeyerek ayrı liste halinde gösterilecektir. Teklif edilen ürünlerin 

garanti süresinin sona erdiği tarihten itibaren en az 10 (on) yıl süre ile ücreti karşılığında yedek 

parça ve malzemelerin temini ve teknik servis hizmetlerinin yerine getirileceği garantisine ait 

taahhütnamelerini tekliflerine ekleyeceklerdir. (İstekliler bu belgelerin her sayfasını imza ve 

kaşeleri ile tasdik edeceklerdir. 

4.2.3. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
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Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.4. Teklif edilen malların marka ve modeli ile menşeini belirten yazılı beyan 

verilecektir. 

4.2.5. İstekliler; teklif ettikleri malların özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.  

4.2.6. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler: 

4.2.6.1. Teknik Şartnamede belirtilen kalite belgeleri verilecektir. 

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

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00- Türk Lirası karşılığı : Sinop 

Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Servisi Korucuk Köyü 

Kıranlar mevkii / SİNOP adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın 

alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00- 

Türk Lirası doküman bedelini Sinop Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığının T.C. Zıraat Bankası 

Sinop Şubesi neznindeki TR 9600 0100 0226 4868 2994 5012 IBAN nolu hesaba yatırmak 

zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin 

ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir.”  

7.2 - İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge) 

8 - Teklifler ihalenin yapılacağı saate kadar Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi 

Ofisi ı Satın Alma Servisi Korucuk Köyü Kıranlar mevkii/SİNOP adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4165/1-1 
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AŞINMA PLAKASI MALZEMELERİN TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi kül 

sevk sistemindeki transportlarda kullanılmak üzere teknik resim ve şartname esaslarında aşınma 

plakası malzemelerin temini ve teslimi işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2013/59144 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191    FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi kül sevk 

sistemindeki transportlarda kullanılmak üzere teknik 

resim ve şartname esaslarında aşınma plakası 

malzemelerin temini ve teslimi işi  

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

c) Teslim tarihi  : İşin süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 06.06.2013 - 14:00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin yatırılacağı 

Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale 

Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve 

ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı 

kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 06.06.2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4030/1-1 
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HOWDEN MARKA D413-2985-668 TİPİ VEYA MUADİLİ 1 ADET BUSTER FANIN 

İMALİ YADA TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Baca Gazı Arıtma Tesisinde kullanılmakta olan Howden marka D413-2985-668 tipi veya 

muadili 2 adet buster fanın teknik şartname esaslarında imali yada temini ve teslimi işi; açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/58917 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

YATAĞAN/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191      FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi : ticaret@yatagants.gov.tr 

d) İhale Dökümanının 

   Görülebileceği İnternet Adresi : www.yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Baca Gazı Arıtma Tesisinde kullanılmakta olan 

Howden marka D413-2985-668 tipi veya muadili    

2 adet buster fanın teknik şartname esaslarında imali 

yada temini ve teslimi işi. 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı  

c) Teslim tarihi  : Sözleşmeyi müteakip 180 Takvim Günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 12.06.2013 saat 14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin yatırılacağı 

Hesap Numarası: HALK Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02. 

İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra 

dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale 

Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 12.06.2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4080/1-1 



20 Mayıs 2013 – Sayı : 28652 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA İŞÇİLİK HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kristal Şeker Ambalajlama İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Kayıt No : 2013/59369 

1 - İdarenin 

a) Adresi : 500 Evler Mh. Şeker Sk. Adana Yolu Üzeri 9 Km. 

Ereğli/Konya 

b) Telefon No : 0 332 734 59 30-36 

c) Faks No : 0 332 734 59 38 

d) Web Adresi : - 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2013/2014 kampanya döneminde üretilecek 

kristal şekerin ambalajlanması için 51 (ellibir) adet 

personel çalıştırılması işidir.  

b) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : Fabrikamızın 2013/1014 kampanya süresi (tahmini 135 

gün) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarih - Saati : 04.06.2013 - 14.00 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. 

Dahil 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 4058/1-1 
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MEYDAN KISMINDA PANCAR YÜZDÜRME İŞÇİLİK HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Meydan Kısmında Pancar Yüzdürme İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Kayıt No : 2013/59386 

1 - İdarenin 

a) Adresi : 500 Evler Mh. Şeker Sk.Adana Yolu Üzeri 9 Km. No. 1 

Ereğli/Konya 

b) Telefon No : 0 332 734 59 30-36 

c) Faks No : 0 332 734 59 38 

d) Web Adresi : - 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2013/2014 kampanya döneminde Meydan 

Kısmında Pancar Yüzdürme İşçilik hizmeti işinde 36 

(otuzaltı) adet personel çalıştırılması işidir.  

b) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi : Fabrikamızın 2013/2014 kampanya süresi (tahmini 135 

gün) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarih - Saati : 07.06.2013 - 14.00 

4 - İhalemiz şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. 

Dahil 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 4057/1-1 
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24.000 KG KALIP YAĞI SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/61083 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı 
No: 5/03040 - AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr.  
  (afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com) 
1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 

Müdürlüğüne 24.000 Kg. Kalıp Yağı (Teknik Şartnameye Göre) satın alınacaktır. 
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 31/05/2013 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale Dokümanı Bedelinin VAKIFBANK-TR 
230001500158007282440204 İBAN NOLU Hesaba yatırılarak TCDD Afyon Beton Travers 
Fabrikası Muhasebe Müdürlüğünden İhale dokümanı KDV dahil 100,00 TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 4237/1-1 
—— • —— 

SOMALİ MOGADİSHU’DA YATILI MESLEK LİSESİ VE TÜRK 
VAKFI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Somali Mogadishu’da yatılı meslek lisesi ve Türk Vakfı inşaatı yaptırılacaktır. 
2 - Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

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

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki 
İstanbul Müdürlüğümüzden 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 20 HAZİRAN 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 21 HAZİRAN 2013 günü saat 14:30’da 

Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 4254/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 
Ankara 26. İcra Müdürlüğünün 2010/6836 Esas sayılı takip 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 ilân olunur. 4224/1-1 

————— 
Kahta Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011-276 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 ilân olunur. 4225/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 4398 Karar Tarihi: 09/05/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/05/2013 tarihli toplantısında; 03/11/2010 tarih 

ve 2860 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen "Güvence Bedelleri ile Uygulamaya İlişkin Usul ve 

Esaslar”ın 2 nci maddesine son üç fıkra olarak aşağıdaki fıkraların eklenmesine karar verilmiştir: 

"Sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kW'ın altında olup borcunu ödemediği için 

01/06/2013 tarihinden sonra perakende satış sözleşmesi feshedilmiş olan müşterilerden yeniden 

perakende satış sözleşmesi imzalayarak elektrik enerjisi satın alacaklara içinde bulundukları yıla 

ait güvence bedelinin %50 fazlası uygulanır. 

Sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kW'nın üzerinde olup borcunu ödemediği için 

01/06/2013 tarihinden sonra perakende satış sözleşmesi feshedilmiş olan müşterilerden yeniden 

perakende satış sözleşmesi imzalayarak elektrik enerjisi satın alacaklara uygulanacak güvence 

bedeli ilgili müşterinin sözleşme tarihinden önceki son on iki aydaki tüketim toplamı en fazla olan 

iki aylık tüketimine karşılık gelen tutar dikkate alınarak belirlenir. 

İkili anlaşmalar kapsamında bir tedarikçiden enerji satın alan sözleşme gücü veya bağlantı 

gücü 100 kW ve üzerinde olan serbest tüketicilerin görevli tedarik şirketlerine dönerek son 

kaynak tedariği kapsamında perakende satış sözleşmesi ile elektrik enerjisi satın alması halinde 

bu müşterilere uygulanacak güvence bedeli ilgili müşterinin sözleşme tarihinden önceki son on iki 

aydaki tüketim toplamı en fazla olan iki aylık tüketimine karşılık gelen tutar dikkate alınarak 

belirlenir. Müşterinin sözleşme tarihinden önceki son on iki aydaki tüketim miktarına ilişkin 

bilgilerin görevli tedarik şirketinde bulunmaması halinde söz konusu bilgiler müşterinin sayacını 

okumakla yükümlü olan şirketten temin edilir. Müşterinin sayacını okuyan şirket görevli 

perakende satış şirketi tarafından kendisine iletilen talebi 3 (üç) iş günü içerisinde cevaplandırır. 

 4260/1-1 

————— 

KURUL KARARI 

Karar No: 4400 Karar Tarihi: 09/05/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/05/2013 tarihli toplantısında; Dağıtım Lisansı 

Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul 

ve Esaslar'ın (Usul ve Esaslar) 26 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının; 

“(1) İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki orta gerilim baralarına 36 kV 

ve altındaki gerilim seviyesinden, müstakil fider ile mülkiyeti ve işletmesi kendisine ait hatlarla 

bağlı tek bir tüze kişi durumunda olan tüketicilere; sayaç okuma, kayıp-kaçak, iletim ve reaktif 

enerji bedeli uygulanır. Ancak, bu tüketicilerden "Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası 

Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik" kapsamında TEİAŞ ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşması 

yapmış olanlara bu usul ve esasların 24 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Bu fıkra kapsamına 

giren tüketicilerden görevli perakende satış şirketinden enerji satın alanlara aktif enerji ve 

perakende satış hizmeti bedelleri de uygulanır. 

(2) İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki orta gerilim baralarına 36 kV 

ve altındaki gerilim seviyesinden, müstakil fider ile dağıtım şirketine ait hatla bağlı tek bir tüzel 

kişi durumunda olan tüketicilere; dağıtım, sayaç okuma, kayıp-kaçak, iletim, reaktif enerji 

bedelleri ile çift terimli tarife sınıfına tabi olanlara ise ayrıca güç ve güç aşım bedeli uygulanır. Bu 

tüketicilerden görevli perakende satış şirketinden enerji satın alanlara aktif enerji ve perakende 

satış hizmeti bedelleri de uygulanır." 

şeklinde değiştirilmesine, 

karar verilmiştir. 4261/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/71458 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin   

Adı 
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol 

Taşıma A.Ş. 
İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza A - II Blok, 

Bilkent / ANKARA 
Tel-Faks 312 297 20 00 - 0 312 266 07 33 

Posta Kodu 06800 E-Mail 
 

4. Hakkındaki İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı 

Kaldırılan Gerçek veya Tüzel Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Selahittin HACIÖMEROĞLU  

Adresi 
Huzur Mahallesi 1139 Sokak 6/6 

Çankaya/Ankara 
  

T.C. Kimlik No. 
27710272862 

 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No.  
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
   

Ticaret/Esnaf Sicil 

No.  
  

6. Yasaklama Kararının 

Yayımlandığı Resmi 

Gazetenin Tarih ve Sayısı 

7. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına İlişkin Dayanak 

ve Kapsam 

8.Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına İlişkin Bakanlık 

Onay Tarihi 

02/07/2012 Tarih ve 28341 

Sayılı Resmi Gazete 

Danıştay 13. Dairesinin 

25.12.2012 tarih ve 2011/4282 

E., 2012/4035 K. sayılı Kararı 

ve 08/05/2013 tarih ve 125 

sayılı Bakan Oluru  

08/05/2013 

 4269/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Milli Eğitim Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Dokuz Eylül Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Gedik Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Melikşah Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI
— Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi ile İlgili Kamu Gözetimi

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/4/2013 Tarihli ve 04/01
Sayılı Kararı 

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


