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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5050
631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamındaki personelin

mali ve sosyal haklarına ilişkin Karar ile bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapıl-
masına dair ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 4/7/2013 tarihli ve 6139
sayılı yazısı üzerine, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi, 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun 92 nci maddesi ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun
14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    C. YILMAZ                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

13 Temmuz 2013
CUMARTESİ

Sayı : 28706



8/7/2013 TARİHLİ VE 2013/5050 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2- Kapsama dahil tüm personel için 2013 yılının ikinci altı aylık dönemindeki

"ortalama ücret toplamı üst sınırı" 7.525 TL olarak tespit edilmiştir.”

MADDE 2 – Aynı Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3- Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele

yapılmakta olan aynî ve/veya nakdî ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 2 nci

maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla 2013 yılının ikinci

altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları, kurum içi hiyerarşik ya-

pıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde %4 oranına kadar yetkili organlar tarafından

belirlenecek oranlarda artırılabilir.”

MADDE 3 – 10/8/1990 tarihli ve 90/766 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan

“başkan ve üyelerine, her toplantı için (250)” ibaresi, "başkanına her toplantı için (1.500) ve

üyelerine ise (1.000)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – 13/8/2012 tarihli ve 2012/3572 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan

“14/7/2013” ibaresi, “14/1/2014” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Kararın;

a) 4 üncü maddesi 15/7/2013 tarihinde,

b) Diğer maddeleri 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                       12 Temmuz 2013

       69471265-305-6262

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Temmuz 2013 tarihinde Kosova Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine

saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             12 Temmuz 2013

     68244839-140.03-211-474

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 12/7/2013 tarihli ve 69471265-305-6262 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Temmuz 2013 tarihinde Kosova Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE

ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE
DAİR YÖNETMELİK

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların
mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre

belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ek-1’de belirtilen işleri ve bu işlerde ça-
lışanları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci

ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Mesleki eğitim: Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak,

meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak
amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal,
kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağla-
yan eğitimi,

ifade eder.
Mesleki eğitim zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan

önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.
(2) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında

yer almakla birlikte, çalışanın yaptığı iş ek-1 çizelgede belirtilen işler dışında ise, 5/6/1986
tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu
aranmaz.

Mesleki eğitimin belgelendirilmesi
MADDE 6 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe

uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:
a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki

belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden
birisi,

b) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmet-
leri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit
süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler,

c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ku-
rumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,
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ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateş-
leyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,

d) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuru-
luşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

e) Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve iş-
veren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tara-
fından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren ta-
rafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
denkliği sağlanan belgeler,

g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslekî Yeterlilik,
Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri,

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair
Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya baş-
layanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar
arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden
geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kap-
samında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.

(3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilecekler hariç olmak
üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar için gerekli olan mesleki eğitim belgeleri
kurum ve kuruluşlarca önceden belirlenir ve işe alımlar bu esaslar da göz önünde bulunduru-
larak yapılır.

Mesleki eğitim zorunluluğunun denetlenmesi
MADDE 7 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun

mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu,
Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.

(2) İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki
eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara
göstermek zorundadır.

Geçerli sayılan belgeler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 85 inci maddesi kapsamın-

da 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Ça-
lıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğe göre alınan mesleki eğitim belgeleri bu
Yönetmelik kapsamında da geçerli sayılır.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (e), (f)

bentleri ve ikinci fıkrasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Millî Eğitim Bakanı birlikte,
diğer hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/7/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pazar Yer-
leri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Pazar yerleri, imar planında belirlenmiş veya asıl tahsis amacını engellememek
kaydıyla ayrılmış diğer alanlarda bu Yönetmelikte belirtilen asgari koşulları taşıyacak şekilde
belediyeler veya yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları iştirakleri tarafından kurulur. Gerçek
veya diğer tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamaz.”

“(6) Münhasıran organik malların veya diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin satışı ama-
cıyla da semt pazarı kurulabilir.”

“(8) Pazar yerleri, belediyeler veya yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları iştirakle-
rince işletilir ve bu yetki devredilemez. Ancak, pazar yerlerinin işletilmesine ilişkin bazı hiz-
metler, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hüküm içermeyecek şekilde yapı-
lacak belirli süreli protokoller ile meslek kuruluşları eliyle yürütülebilir. Meslek kuruluşları,
bu fıkrada belirtilen belediye iştiraklerine ortak olabilir.”

“(9) Pazar yeri kuracak ve/veya işletecek belediye iştiraklerinin;
a) Anonim şirket şeklinde kurulması,
b) Ödenmiş sermayesinin en az iki yüz elli bin Türk Lirası olması,
c) Esas sözleşmesinin Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması,
ç) Yönetim kurulu üyelerinin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun

53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl
veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak-
lanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması ve bu ki-
şiler ile şirketin mali ve ticari itibar bakımından engel bir durumunun bulunmaması,

d) Vergi mükellefi olması,
e) Pay senetlerinin nama yazılı olması,
f) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olması
gerekir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Tah-

sis sahiplerinin” ibaresi “Satış yerlerini kullananların” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Kapalı pazar yerlerinde, bu maddede öngörülen zorunlu tesislere ilave olarak, pa-
zar yerinin iş hacmi ile burada faaliyet gösterenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde otopark
alanı ile yeterli kapasitede havalandırma sistemi bulunur. Kapalı alanlara ilişkin ilgili mevzuat
hükümleri saklıdır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “alanın” ibaresi
“alanlar ile asıl tahsis amacını engellememek kaydıyla ayrılmış veya ayrılacak diğer alanların”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “tahsis sahip-
lerinin” ibaresi “kişilerin” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı “Satış Yerlerinin İşletil-
mesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Satış yerlerinin işletilmesi
MADDE 11 – (1) Semt ve üretici pazarlarındaki satış yerleri tahsis yoluyla işletilir.

Kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ile diğer yerler, belirli süreli sınırlı ayni hak tesisi yöntemi
kullanılarak kiralama yoluyla da işletilebilir. Tesis edilen sınırlı ayni hak tapu kütüğüne tescil
edilir ve süresi on yılı geçemez. Satış yerlerinin işletilmesine yönelik işlemler, belediye encü-
meni kararı ile yapılır.

(2) Tahsis işleminde ilgili belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan diğer pa-
zar yerlerinde satış yeri bulunmayanlara, sınırlı ayni hak tesisi işleminde ise ilgili belediye sı-
nırları ve mücavir alanları içinde ikamet edenlere öncelik verilir.

(3) Aynı pazar yerinde, bir kişiye doğrudan ya da dolaylı olarak en fazla iki satış yeri
verilebilir.

(4) Semt pazarlarındaki satış yerleri pazarcılar ve üreticilerce, üretici pazarlarındaki
satış yerleri ise münhasıran üreticilerce, organik malların satışa sunulduğu semt pazarlarındaki
satış yerleri ise, yalnızca organik mal üreten üreticiler veya bu tür malları satan pazarcılarca
kullanılır.

(5) Semt pazarlarında, toplam satış yeri sayısının en az yüzde yirmisi üretici satış yeri
olarak ayrılır. Bu yerler, üreticilerden yeteri kadar talep olmaması veya boşalan satış yerlerinin
doldurulamaması hâlinde diğer talep sahiplerine de verilebilir.

(6) Lehine sınırlı ayni hak tesis edilen kişiler, satış yerlerini yapılacak sözleşmeler çer-
çevesinde 12 nci maddedeki şartları taşıyan üçüncü kişilere kiralayabileceği gibi, kendisi de
kullanabilir. Kira sözleşmeleri,  mevzuata aykırı hükümler içeremez ve bunların süresi sınırlı
ayni hak tesisine esas olan süreyi geçemez. Bu sözleşmelerde, 27 nci madde hükümlerine aykırı
hareket edilmesi durumunda kira sözleşmesinin belediyenin talebi üzerine feshedileceğine yö-
nelik hükme yer verilir. Kira sözleşmeleri, ilgili belediye veya iştirakinin onayından sonra ge-
çerli olur.

(7)  Belediyeler, satış yerleri üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesine ve bu yerlerin
kiralanmasına yönelik sözleşmeleri matbu olarak düzenleyebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Satış yerlerini kullanacaklarda aranılacak şartlar
MADDE 12 – (1) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.
a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin

satışı ile iştigal etmek.
b) Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olmak.
c) Vergi mükellefi olmak.
ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira söz-

leşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.
d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
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(2) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır.
a) Sebze veya meyve üreticisi olmak.
b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı ol-

mak.
c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira söz-

leşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.
ç) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
(3) Satış yeri tahsis talebinde bulunanlar; Ek-1’de yer alan dilekçe, esnaf ve sanatkarlar

odasına/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı ol-
duğunu gösterir belge ve son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf ile birlikte ilgili
belediyeye başvurur.

(4) Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen satış yerlerini kullananlar hakkında bu maddede
belirtilen hükümler uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Pazar yerlerinde tahsis
ve sınırlı ayni hak tesisi işlemi” olarak değiştirilmiş ve birinci fıkrasında yer alan “Tahsis”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sınırlı ayni hak tesisi” ibaresi eklenmiş,  onuncu fıkrası
yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(11) Sınırlı ayni hak tesisi işlemleri, bu maddede belirtilen duyuru ve ilana ilişkin hü-
kümlere aykırı olmamak üzere belediye encümenince belirlenecek usul ve esaslara göre yapı-
lır.

(12) Belediyece, satış yeri ile bu yerleri kullananlara ilişkin bilgilerin yer aldığı EK-2’deki
şekle uygun plastik veya metal gibi dayanıklı malzemeden yapılmış tanıtım levhası satış yerini
kullananlara verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “günlük
olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Tahsis edilen satış yerleri, vefat etme veya iş göremeyecek derecede

kaza geçirme, hastalık ya da yaşlılık gibi zaruri hallerde belediye encümeni kararı ile kanuni
mirasçılara devredilebilir.

(2) Tahsis sahibinin vefatı halinde devir, vefat tarihinden itibaren üç ay içinde yazılı ta-
lepte bulunulması ve kanuni mirasçıların anlaşmasına bağlıdır. Mirasçıların anlaştığını gösterir
noter onaylı belge ile veraset ilamı talep dilekçesine eklenir.

(3) Vefat dışında birinci fıkrada belirtilen diğer durumlarda devir, yazılı talepte bulu-
nulmasına bağlıdır.

(4) Birinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı yapılan devir işlemlerinden herhangi
bir ücret tahsil edilmez.

(5) Birbirini takip eden üç takvim yılı içinde 26 ncı maddeye göre üç kez faaliyetten
men cezası uygulanmamış olan tahsis sahipleri, birinci fıkra hükmü dışında satış yerlerini 12 nci
maddede belirtilen şartları taşıyan kişilere devredebilir.

(6) Satış yerlerinin başkalarına devri için ilgililerin haklarında uygulanmamış olması
gereken beşinci fıkradaki cezai işlemler, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen diğer cezaları
da kapsayacak şekilde Bakanlıkça yeniden belirlenebilir.

(7) Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen satış yerlerinin devrinde, genel hükümlere göre
hareket edilir.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen satış yerlerini kullananlar hakkında bu mad-

dede belirtilen hükümler uygulanır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

ve ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan

“tahsis sahibine” ibaresi “satış yerini kullananlara” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tahsis

sahiplerince” ibaresi “Satış yerini kullananlarca” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki

“işletmek” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları iş-
tiraklerince işletilmesini sağlamak” ibaresi ve (b) bendindeki “Tahsis” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “ve sınırlı ayni hak tesisi” ibaresi eklenmiş, (c) bendindeki “tahsis sahiplerine” iba-
resi “satış yerlerini kullananlara” olarak ve (ç) bendindeki  “Tahsis sahipleri” ibaresi “Satış
yerlerini kullananlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki
“tahsis sahipleri” ibareleri “satış yerini kullananlar” olarak ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Faaliyetten men cezasının uygulandığı durumlarda satış yerine, bu cezaya ilişkin
bilgi amaçlı bir levha belediye veya iştirakince konulur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tahsisin iptali ve kira sözleşmesinin feshi
MADDE 27 – (1) Pazar yerindeki satış yerlerini kullananlardan;
a) Tahsis ücretini belediyenin yazılı uyarısına rağmen ödemeyenlerin,
b) Sisteme bildirilmemiş malları satış yerinde bir takvim yılı içinde beş defa satanların,
c) Hukuken geçerli bir mazereti bulunmaksızın, satış yerini üst üste üç kez veya bir

takvim yılında sekiz kez kullanmayanların,
ç) Serbest rekabeti engellemek amacıyla kendi aralarında veya üreticilerle ticari anlaş-

malar yapanların, uyumlu eylemde bulunanların veya hâkim durumlarını kötüye kullananların,
d) Piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların

düşmesine engel olmak için malları belirli ellerde toplayanların, satıştan kaçınanların, stokla-
yanların, yok edenlerin, bu amaçla propaganda yapanların veya benzeri davranışlarda bulu-
nanların,

e) Malları, gıda güvenilirliğine, kalite ve standardına, teknik ve hijyenik şartlara aykırı
olarak satışa sunma, aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan
miktardan az mal koyma, ölçü ve tartı aletlerini hileli bir şekilde kullanma ya da hileli olarak
karışık veya standartlara aykırı mal satma eylemlerini bir takvim yılında üç kez gerçekleşti-
renlerin,

f) Bir takvim yılı içinde üretici alacağını, süresi içinde üç kez ödemeyenlerin,
g) Kendi ürettiği malların dışında veya belirlenen miktarın üzerinde bir takvim yılında

üç kez satış yapan üreticilerin,
ğ) Satış yerlerini 16 ncı madde hükümleri dışında devredenlerin veya herhangi bir şe-

kilde kullandıranların,
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h) Doğrudan veya dolaylı olarak aynı pazar yerinde ikiden fazla satış yeri kullandığı
anlaşılanların,

ı) 12 nci maddede aranılan şartları haiz olmadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılanların,
tahsislerinin iptaline, üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen satış yerlerini bizzat kullanma

haklarının sonlandırılmasına veya bu yerlerin kullanımına ilişkin kira sözleşmelerinin fesih ta-
lebine belediye encümenince karar verilir.

(2) Satış yerlerini kullananlar, birinci fıkrada belirtilen kararın tebliğinden itibaren satış
yerlerini yedi gün içinde tahliye etmeye mecburdur. Bu süre sonunda tahliye edilmeyen yerler,
belediye zabıtası tarafından tahliye ettirilir.

(3) Birinci fıkraya göre satış yeri kullanım hakkı sona erenlere, belediye encümeni ka-
rarını takip eden bir yıl içinde ilgili belediye sınırı ve mücavir alanları içindeki pazar yerlerinde
doğrudan veya dolaylı olarak yeniden tahsis veya kiralama yapılamaz ya da üzerinde sınırlı
ayni hak tesis edilen satış yerlerini bizzat kullanım hakkı verilemez.

(4) Satış yeri kullanım hakkı sona erenlerin tanıtım levhaları imha edilmek üzere ilgili
belediyeye veya iştirakine teslim edilir.

(5) Üreticilerin satış yerlerini üretim sezonu veya mevsimsel şartlar nedeniyle kullana-
maması durumunda, bu kişiler hakkında birinci fıkranın (c) bendi hükmü uygulanmaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Belediye veya iştirakince, satış yerini kullananlar ile bunların ça-

lıştırdıkları kişilere, EK-5’te belirtilen şekle uygun kimlik kartı verilir. Bu kişiler, verilen kimlik
kartlarını yakalarına takmak zorundadır.

(2) Satış yeri kullanım hakkı sona erenler ile bunların çalıştırdıkları kişilere ait kimlik
kartları imha edilmek üzere ilgili belediyeye veya iştirakine teslim edilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tah-
sis sahipleri” ibaresi “Satış yerini kullananlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Tah-
sis sahipleri” ibaresi “Satış yerini kullananlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“üçüncü” ibaresi “beşinci” olarak,  sekizinci fıkrasında yer alan “tahsis sahiplerine” ibaresi
“satış yerini kullananlara” olarak, “1/1/2014” ibaresi “31/12/2014” olarak, dokuzuncu fıkra-
sında yer alan “tahsisler” ibaresi “satış yerlerinin işletilme usulleri” olarak değiştirilmiş ve on
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-1” ekteki şekilde  değiştirilmiştir.
MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/7/2012 28351

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2012 28514 (4. mükerrer)
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Turgut Özal Üniversitesinden:
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Turgut Özal Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından
oluşan lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Turgut Özal Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tez-
siz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim, öğretim
ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS:  Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/ana sanat dalı: Turgut Özal Üniversitesine bağlı enstitülerdeki lisansüstü

eğitim ve öğretim programları bulunan bölümleri,
ç) Anabilim/ana sanat dalı başkanı: Turgut Özal Üniversitesine bağlı enstitülerdeki li-

sansüstü eğitim ve öğretim programları bulunan bölüm başkanlarını,
d) Enstitü: Turgut Özal Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim ve öğretim yapan ilgili

enstitüleri,
e) Enstitü kurulu: Turgut Özal Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü kurulunu,
f) Enstitü yönetim kurulu: Turgut Özal Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü yö-

netim kurulunu,
g) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
ğ) Müdür/Müdürlük: İlgili enstitü müdürünü/müdürlüğünü,
h) Mütevelli Heyet: Turgut Özal Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ı) Rektör/Rektörlük: Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
i) Senato: Turgut Özal Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Turgut Özal Üniversitesini,
k) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü, Kayıt ve Yatay Geçişlere İlişkin Esaslar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 4 – (1) Öğrenci kontenjanları ve başvuru koşulları ilgili anabilim/ana sanat

dalları tarafından belirlenerek müdürlüğe teklif edilir. Kontenjanlar, başvuru koşulları, öğren-
cilerde aranacak nitelikler, başvuru tarihleri, istenilen belgeler, değerlendirme kriterleri ve diğer
hususlar enstitü kurulunda görüşülerek karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur ve Rektörlük
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tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, öğren-
cilerde aranacak nitelikler, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler ve diğer hususlar
yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili
tüm işlemler, müdürlük tarafından yürütülür.

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim ile ilgili başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Yüksek lisans programlarına başvuruda; adayların en az dört yıllık yurtiçi bir fakül-

teden/yüksekokuldan veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen yurtdışı fakülte
veya yüksekokuldan veya eşdeğeri mezuniyet diplomasına sahip olmaları, tezli yüksek lisans
programlarına başvurularda ALES’ten enstitü kurulunca belirlenen puan türünde en az 55 stan-
dart puan almış olmaları gerekir. ALES dışında benzer uluslararası geçerliliği bulunan sınav
puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise Yükseköğretim Kurulu-
nun belirlediği denklikler esas alınır. Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde,
ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve giriş sınavı/mülakat sonucu da değer-
lendirilebilir. Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan is-
tenen referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, ulus-
lararası standart sınavlar ve benzeri belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, tezli
yüksek lisans programlarında ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla
değerlendirmeye alınacağı, ilanda belirtilir. İlgili enstitü, yalnız ALES puanı ile de tezli yüksek
lisans programına öğrenci kabul edebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına yapılan başvuru-
ların değerlendirilmesine ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler
ilanda ayrıca belirtilir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fa-
külteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yet-
kisine sahip olmaları ve ALES’ten enstitü kurulunca belirlenen puan türünde en az 55, lisans
diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puan almış olmaları gerekir. Ancak yüksek lisans
eğitimini tamamladıktan sonra doktora eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bu-
lunan ve 55 standart puana sahip olanlardan yeniden ALES belgesi istenmez. ALES dışında
benzer uluslararası geçerliliği bulunan sınav puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların
başvurularında ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği denklikler esas alınır. Li-
sans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,0
üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğ-
renci kabulünde, ALES puanı yanı sıra gerekirse lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması
ve giriş sınavı/mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile
başvuru için adaylardan istenen referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten
kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bil-
gisi gerektiği, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendir-
meye alınacağı, ilanda belirtilir. İlgili enstitü, ilanda belirtilmek şartıyla, yalnız ALES puanı
ile de öğrenci kabul edebilir.

c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek li-
sans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlar haricinde,
ALES’ten enstitü kurulunca belirlenen puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvuran-
lardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü tarafından belirlenecek ALES
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standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvu-
ranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,0 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana
sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olan-
ların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek
lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-
lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen referans mek-
tubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart
sınavlar ve benzeri belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ALES puanının
%50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilanda belirtilir.
İlgili enstitü, ilanda belirtilmek şartıyla, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Ancak
Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

ç) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri
mezunlarının, lisans diplomasına sahip olmaları ve TUS’dan en az 50 Temel Tıp Puanı veya
ALES sayısal kısmından en az 55 standart puanı almış olmaları; tıp fakültesi mezunu olma-
yanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının
lisans derecesine ve ALES’ten en az sayısal 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Temel
Tıp Puanı; TUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik
Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.
Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel Tıp Puanı veya ALES
puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve giriş sınavı/mülakat
sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan
istenen referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, Temel Tıp
Puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendir-
meye alınacağı, ilanda belirtilir. İlgili enstitü, yalnız Temel Tıp Puanı veya ALES puanı ile de
öğrenci kabul edebilir.

d) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü eğitim programlarına kabulü ilgili mevzuat
hükümlerine göre yapılır.

e) Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan
veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması
gerekir.

f) Lisansüstü bilim alanı yabancı dil olan adayların başka bir yabancı dilden başarı bel-
gesi ibraz etmesi gerekir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olan adaylar,
b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yük-

sek lisans programı adayları,
c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurum-

larından almış olan doktora adayları,
ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-

da almış olan adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde yer

alan esaslara göre öğrenci kabul edilir.
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(3) Bilimsel hazırlık programında her öğrencinin alması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü
programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık
programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/ana sanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-
ler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar hakkında, 19/4/2013 tarihli
ve 28625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre
dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen
yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programına kaydolan yüksek lisans öğrencileri program kapsa-
mında almış oldukları dersleri en az CB ile geçmiş olmak ve en az 2,50 akademik ortalama ile
başarılı olmak zorundadır. Başarısız öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi
hükümleri uygulanır.

(7) Bilimsel hazırlık programına kaydolan doktora/sanatta yeterlik öğrencileri program
kapsamında almış oldukları dersleri en az CB ile geçmiş olmak ve en az 3,00 akademik orta-
lama ile başarılı olmak zorundadır. Başarısız öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesi hükümleri uygulanır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ders kontenjanları dikkate alınarak anabilim/ana sanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci
olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlana-
maz.

(2) Özel öğrencilerden daha sonra bir lisansüstü programa kabul edilenlerin, özel öğ-
renci statüsünde aldıkları, yüksek lisans programında CB ve üstü, doktora programında BB ve
üstü not ile başarılı oldukları derslerden en çok üçü, anabilim/ana sanat dalı başkanlığının öne-
risi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü ders yükü ve kredisi kapsamında kabul edi-
lebilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Üniversitenin başka bir enstitü anabilim/ana sanat dalında veya başka

bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyıl tamamlamış olan ba-
şarılı bir öğrenci önceki yükseköğretim kurumundaki genel not ortalamasının en az 3,00 olması
koşuluyla lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir:

(2) Hangi programlara yatay geçiş yapılabileceği, yatay geçiş kontenjanları, ilgili enstitü
anabilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belir-
lenir ve enstitü tarafından ilan edilir. Yatay geçiş için yukarıdaki koşullara uygun olarak yapılan
başvurular, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak enstitü yönetim
kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Yatay geçişi kabul edilen adayın programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve
kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında ilgili anabilim/ana sanat dalı baş-
kanlığınca önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hüküm-
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lerine göre tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Yatay
geçişler enstitü yönetim kurulunca belirlenecek kontenjanlarla sınırlıdır. Öğrenci ek dersleri
öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır. Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda
doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak
zorundadır.

Lisansüstü programlara ve derslere kayıt, derslerin açılması
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesin-

leşmesi için, akademik takvimde belirlenen süre içinde gerekli belgelerle başvurarak kayıtlarını
yaptırmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

(2) Bir yarıyılda açılacak dersler ile her bir dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin
olması gerektiğine ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu
tarafından karar verilir. Yaz okulunda açılacak dersler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uy-
gulanır.

Ücretler
MADDE 10 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Lisansüstü öğrencilerinden

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda eğitim-öğretim ücreti alınır.
(2) Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.
(3) Yaz okuluna ilişkin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyet tarafından ayrıca tespit edilir.
(4) Üniversiteden bir ya da iki yarıyıl geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, cezalı

oldukları yarıyıl ya da yarıyıllarda Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli
Heyet tarafından belirlenen esaslara göre ücret öderler.

(5) Azami öğrenim süresini tamamladığı halde mezun olamayan ve öğrencilik hakkı
devam eden lisansüstü öğrencileri, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli
Heyet tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti öderler.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 11 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı en az ondört haftalık iki yarıyıldan oluşur.

Lisansüstü dersleri yarıyıl esasına göre düzenlenir. Gerektiğinde yaz dönemi açılabilir. Yaz dö-
nemiyle ilgili hususlar Senatonun kararı ile belirlenir.

(2) Her yarıyılın başlangıç ve bitiş tarihleri ile sınav dönemleri Senato tarafından be-
lirlenen akademik takvim ile ilan edilir.

(3) Resmi tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde eği-
tim-öğretim faaliyetleri ve sınavlar, enstitü yönetim kurulu kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri
de yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme, Notlara İtiraz, Not Ortalamaları, Ders Saydırma,

Yüksek Lisans Programları

Derslerin kredi değeri, AKTS, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 12 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının
toplamıdır. AKTS, bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan
öğrenim faaliyetlerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yü-
küne dayanan kredi sistemidir. Lisansüstü derslerin kredi değerleri ilgili anabilim/ana sanat
dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı ile be-
lirlenir.
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(2) Uzaktan eğitim-öğretim yapan programlar hariç, lisansüstü programlara kayıtlı öğ-
renciler; teorik derslerin % 70’ine, seminer ve uygulamalı derslerin % 80’ine devam etmek zo-
rundadır. Dersin niteliğine göre sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama
çalışmaları ile en az iki başarı ölçümü yapılır. Dersin değerlendirme yöntemi dönemin başında
öğrencilere bildirilir.

(3) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıdaki tabloda
belirtilen başarı puanları ve bu başarı puanlarının karşılığı harf notları ile katsayıları verilir:

(4) Bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun en az CC olması gerekir.
(5) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
a) E/I: Eksik (Incomplete).
b) BR/S: Başarılı (Satisfactory).
c) YS/U: Yetersiz (Unsatisfactory).
ç) T/T: Transfer (Transfer).
d) G/P: Gelişmekte (Progressing).
e) DS/NA: Devamsız (Not Attended).
(6) Ortalamaya katılmayan notlar için uygulanacak esaslar şunlardır:
a) E/I: Dönem içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir nedenle ders

için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E/I
notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak
bir not almak zorundadır. Aksi halde E/I notu kendiliğinden FF haline gelir. Uzun süreli rapora
bağlı bir hastalık ve benzeri hallerde, anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayıyla E notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar
uzatılabilir.

b) BR/S: Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere
verilir.

c) YS/U: Kredisiz derslerde, tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir.
ç) T: Üniversite dışından geçiş yapan veya bir değişim programına katılan öğrencilere,

daha önce almış oldukları ve eşdeğerliği anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine
enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş dersler için verilir.

d) G/P: Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
e) DS/NA: Derse devam zorunluluğunu veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülük-

lerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. DS/NA notu, not ortalaması
hesaplamasında FF notu işlemi görür.
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Notlara itiraz
MADDE 13 – (1) Dönem sonunda ders notları Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığı tarafından ilan edildikten sonra öğrencinin bir hafta içinde başvurusu üzerine maddi
hata tespit edilmesi halinde, düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının onayı ile ve bağlı ol-
duğu anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara
bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi
yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama
MADDE 14 – (1) Zorunlu bir dersten FF notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında

tekrar almak zorundadır. Ancak FF alınan dersin ilgili dönemde açılmaması halinde, enstitü
yönetim kurulu, ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığının olumlu görüşünü alarak, zorunlu
dersin kredi saatini karşılayan başka bir veya birkaç dersi almasına izin verebilir. Aynı şekilde,
seçimlik bir dersten FF notu alan öğrenci de bu dersin yerine kredi saatini karşılayan başka bir
dersi alabilir.

(2) Tekrar edilen veya yeni dersten alınan ders başarı notu, FF notunun yerine geçer,
ancak FF notu akademik kayıtlarda ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir.

Yarıyıl ve genel not ortalamaları
MADDE 15 – (1) Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin rakamsal başarı notlarının, o

derslerin kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri topla-
mına bölünmesiyle belirlenen nota yarıyıl not ortalaması denir. Bölme işlemi, virgülden sonra
iki basamak yürütülüp yuvarlatılarak hesaplanır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması
ile hesaplanan nota genel not ortalaması denir. Ancak, genel not ortalaması hesabına sadece
öğretim programında bulunan dersler katılır.

(3) Dersleri başarı ile tamamlamış sayılmak için genel not ortalamasının yüksek lisans
programlarında en az 2,50, doktora programlarında en az 3,00 olması gerekir. Genel not orta-
lamaları bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak koşuluyla, başarı
notu en düşük olandan başlayarak yeteri kadar dersi tekrarlar veya aynı nitelikteki başka dersleri
alırlar. Bu dersler için en son alınan notlar geçerlidir.

Ders saydırma
MADDE 16 – (1) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programın-

dan ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, dersini aldığı tarihten itibaren
iki yıl geçmemiş olmak şartıyla anabilim/ana sanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile belirlenir.

(2) Yüksek lisans programında en fazla 6 kredi, doktora programında da en fazla 6 kredi
karşılığı ders saydırılabilir.

Yüksek lisans programları
MADDE 17 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların hangi anabilim/ana sanat dallarında ve nasıl yürütüleceği Senato
tarafından belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; en geç her öğrenim yarı-
yılının ilk haftası sonuna kadar, öğrencinin başvurusu üzerine, enstitü anabilim/ana sanat dalı
başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer
dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencilerin, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her ya-
rıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmaları gerekir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerden en çok iki tanesi ilgili anabilim/ana sanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, enstitü kurulu tarafından
belirlenir.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğ-
renciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Üç yıl sonunda mezun olamayan tezli yüksek lisans öğrencileri, Üniversite Yönetim
Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti
öderler. Bu durumdaki öğrenciler ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-
renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma ile
tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-
tüleri devam eder.

(4) Tez çalışmasını sürdüren öğrenciye tez danışmanı tarafından her yarıyıl sonunda
başarı notu verilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin ye-
niden tez konusu önerisinde bulunması istenir.

(5) Tezli yüksek lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde
kayıt yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, öğrenim süresinden sa-
yılır.

Tez danışmanı atanması
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programında, ilgili anabilim/ana sanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir.
Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tezli yüksek
lisans öğretiminde tez konusu, yüksek lisans derslerinin başarı ile tamamlanmasından sonra
en geç bir ay içerisinde danışman ve anabilim/ana sanat dalı başkanının teklifi ile enstitü yö-
netim kurulunda karara bağlanır.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanının
önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından seçilir.

Seminer dersi
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim/ana

sanat dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın ba-
şında seminer dersine kayıt yaptırmak ve aynı dönem içerisinde seçtiği konu ile ilgili semineri
vermek zorundadır.
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(2) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta
önce enstitüye verir. Seminer sunum tarihi enstitü tarafından ilan edilir. Seminer sunumu se-
miner dersi sorumlusu öğretim üyesi ve dinleyicilerin katılımıyla yapılır.

(3) Seminer bitiminde, seminer dersi sorumlusu öğretim üyesince imzalanan seminer
tutanağı aynı gün enstitüye verilir. Tutanakta sonuç başarılı ise BR/S notu, başarısız ise YS/U
notu verilir. Başarısız olan öğrenci seminer dersini bir sonraki dönem tekrar alır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları
enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere en az biri
Üniversite içindeki başka bir anabilim/ana sanat dalından veya başka bir yükseköğretim kuru-
mundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci
tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç
otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının yeri ve tarihi enstitü yö-
netim kurulunca belirlenir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğ-
renci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi red-
dedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya
öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje
yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans
diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğ-
renci, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen
esaslara göre öğrenim ücretini ödeme koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere ta-
nınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Yüksek lisans tezinin teslim edilebilmesi ve tez sınavına girilebilmesi için, tez ça-
lışmasından üretilmiş en az bir adet kabul edilmiş hakemli dergi yayını veya ulusal/uluslararası
bir kongre, konferans veya sempozyumda kabul edilmiş bildiri/poster sunumu gerekir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 23 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,
yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğren-
cisine tezli yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim/ana sanat
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu prog-
ram toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden
oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci,
dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
bir rapor vermek zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sı-
rasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman atanması
MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili anabilim/ana sanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesini enstitü yönetim kurulunun kararıyla en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar belirler.

Süre
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğ-
renciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Üç yıl sonunda mezun olamayan tezsiz yüksek lisans öğrencileri, Üniversite Yöne-
tim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim üc-
retini öderler. Bu durumdaki öğrenciler ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu
ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma
hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder.

(3) Tezsiz yüksek lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen tarih-
lerde kayıt yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, öğrenim süresinden
sayılır.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 27 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz

yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim/ana

sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, tezli yüksek lisans programı

için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, varsa enstitüdeki tezli yüksek li-
sans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler
enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 28 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
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(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 kre-
diden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasın-
dan oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik ondört adet
ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü derslerinin; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 6 krediye
kadar en fazla ikisi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 12 krediye kadar
en fazla dördü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile Üniversite içindeki ve dışındaki diğer lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden
seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de

düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi, Öğretim Üyesi
ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 29 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Daha
kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, enstitü kurulunun teklifi üze-
rine Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler ile azami
süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Azami sürelerini dolduran doktora öğrencileri, Üniversite Yönetim Kurulunun öne-
risi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücretini öderler. Bu
durumdaki öğrenciler ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödeme koşuluyla öğrenimlerine de-
vam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama
hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder.

(4) 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.

(5) Doktora programı öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde
kayıt yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, öğrenim süresinden sa-
yılır.

Tez danışmanı atanması
MADDE 30 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını ve

danışmanının belirleyeceği tez konusunu enstitüye önerir. Tez danışmanının, en geç üçüncü
yarıyılın başına kadar atanması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı
gerektirdiği durumlarda ilgili anabilim dalından veya diğer yükseköğretim kurumlarının öğre-
tim üyelerinden ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının doktora
derecesine sahip olması gerekir.

Yeterlik sınavı
MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınav-
larının yılda iki kez olmak üzere hangi aylarda yapılacağı anabilim/ana sanat dalı başkanlıkla-
rının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.
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(2) Yeterlik sınavına derslerini başarıyla tamamlamış öğrenciler girebilir. Tezli yüksek
lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrencinin ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi ge-
rekir.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yö-
netim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, 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, enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ensti-
tüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
(6) 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.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış olan
bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları enstitü
kurulu tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi
MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komi-
tesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması du-
rumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne veya reddine salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başarısız olan öğren-
ciyle ilgili tez izleme komitesi görevine devam eder.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 34 – (1) Doktora programındaki bir öğrencinin, elde ettiği sonuçları ilgili

enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazması ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunması gerekir.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri
ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden olu-
şur.

(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-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya
düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi
ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yö-
netmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Doktora tezinin teslim edilebilmesi ve tez sınavına girilebilmesi için, tez çalışma-
sından üretilmiş SCI-Expanded (Science Citation Index-Expanded)/SSCI (Social Science
Citation Index)/AHCI (Arts and Humanities Index) veri tabanları veya uluslararası alan in-
dekslerince taranan bir dergide yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş en az bir
adet dergi yayını gerekir.

Doktora diploması
MADDE 35 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya
hak kazanır. Yazım kurallarına uymayan tez iade edilerek tekrar tamamlanabilmesi için mü-
dürlükçe bir aya kadar ek süre tanınır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim/ana sanat da-
lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-
öğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası
Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az
yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan
oluşur.

(3) Lisansüstü derslerinin toplam 6 krediye kadar en fazla iki adedi ilgili ana sanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
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Süre
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Daha kısa
sürede mezun olabilecek bir öğrenci ile ilgili düzenlemeler, enstitü kurulunun teklifi üzerine
Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler ile azami
süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Azami sürelerini dolduran sanatta yeterlik programı öğrencileri, Üniversite Yönetim
Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücretini
öderler. Bu durumdaki öğrenciler ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-
renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma ile
tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-
tüleri devam eder.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde
başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.

(5) Sanatta yeterlik programı öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen ta-
rihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, öğrenim süre-
sinden sayılır.

Danışman atanması
MADDE 38 – (1) Enstitü ana sanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama

seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini
enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğ-
rencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak danışmanın,
en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Danışman, öğretim üyeleri veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim gö-
revlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 39 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni enstitü tarafından belir-
lenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisi veya projesini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim
üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç
bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay
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içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.
Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye
yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İzinler
MADDE 41 – (1) Öğrencilere haklı ve geçerli nedenlerle eğitim öğretim yılı başlangı-

cından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmeleri halinde, enstitü yönetim kurulu
kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere eğitim-öğretim süresi boyunca en fazla dört
yarıyıl izin verilebilir. Bu durumdaki öğrencilerin, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üze-
rine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti ödemeleri gerekir. Öğ-
rencilerin izin alabilmeleri için azami öğrenim süresini aşmamış olmaları gerekir.

(2) Hastalık, tabii afetler, ekonomik nedenler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik te-
cilinin kaldırılması gibi öğrenci tarafından mazeret olarak beyan edilen ve enstitü yönetim ku-
rulunca uygun görülen nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğ-
rencilere ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın mey-
dana gelmesinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurması ve
durumunu geçerli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde enstitü
yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde ara sınavlara,
yarıyıl sonu sınavlarına, tez önerisi savunmasına, tez savunmasına giremez. Bu durumdaki öğ-
renciler için tez izleme komitesi toplanmaz.

(5) İzinli sayılan süreler, ilgili kararda belirtilmek şartıyla öğrenim süresinden sayıl-
maz.

(6) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli
uzaklaştırma ya da çıkarma cezası alan öğrenciler izinli sayılmazlar.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve

22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Turgut
Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato, Üni-
versite Yönetim Kurulu, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 43 – (1) 23/7/2012 tarihli ve 28362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turgut

Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür.
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13/7/2013 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

13 Temmuz 2013 

CUMARTESİ 
Sayı : 28706 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

SAYI: 2008/543 - 2009/975 E K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Fevziye oğlu 1982 Hariye D.lu 

Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı İBRAHİM HEPHEP hakkında mahkememizce verilen karardan 

sonra yürürlüğe giren 28/03/2013 tarihinde kabul edilen ve 11/04/2013 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayınlanan 6455 sayılı yasa hükümleri gereğince yapılan değerlendirme sonucunda, 

Mahkememizin 19/04/2013 tarih ve 2008/543 esas, 2008/975 sayılı ek kararlarıyla 

Mahkememizin 10/07/2008 tarih ve 2008/543 esas 2008/975 karar sayılı ilamının infazının 

durdurulmasına yer olmadığına ve sanık hakkında Mahkememizin 10/07/2008 tarih ve 2008/543 

esas 2008/975 karar sayılı ilamıyla verilen hükmün aynen infazına karar verildiği, 

Ek kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı 

yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5342 

————— 
SAYI: 207/239-2008/542 E K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Fateh ve Afıfa oğlu 1983 İzez Aleppo D.lu 

Aleppo/Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı CHAHOUD JABER KADOUR hakkında mahkememizce 

verilen karardan sonra yürürlüğe giren 28/03/2013 tarihinde kabul edilen ve 11/04/2013 tarihinde 

Resmi Gazete’de yayınlanan 6455 sayılı yasa hükümleri gereğince yapılan değerlendirme 

sonucunda; Mahkememizin 24/04/2013 tarih ve 2007/239 esas, 2008/572 sayılı ek kararlarıyla 

Mahkememizin 14/04/2008 tarih ve 2007/239 esas 2008/572 karar sayılı ilamının infazının 

durdurulmasına yer olmadığına ve sanık hakkında Mahkememizin 14/04/2008 tarih ve 2007/239 

esas 2008/572 karar sayılı ilamıyla verilen hükmün aynen infazına karar verildiği, 

Ek kararların, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı 

yasanın 28/1 maddesi gereğince kararı ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 1.5 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. 

CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde usulen itiraz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5341 
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Van 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No: 2009/308 

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Gülsen Taşkıran hakkında Mahkememizde 

açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda; 

Van Merkez Pirgarip köyü Nüf. kayıtlı, Nezir kızı Adile'den olma, 1968 doğumlu sanık 

Gülsen Taşkıran'ın Mahkememizin 07/04/2011 tarih ve 2009/308 esas, 2011/176 karar sayılı 

ilamı ile 10.000 TL. adli para cezası ve 1 yıl süreyle bankalarda çek hesabı açtırmasının 

yasaklanmasına karar verilmiş olup, uzun aramalara rağmen sanığa ulaşılamaması nedeniyle 

gerekçeli kararın 7201 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, takip eden 7 gün 

içerisinde de temyiz olunmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur. 4879 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı 

muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde 

satışa arz edilmiştir. 

-Seymen Hurda Müdürlüğü sahasında bulunan 7.000.000 Kg. (±% 20 toleranslı) Muhtelif 

Cins Demir Çelik Hurdası, 

-Seymen Hurda Müdürlüğü sahasında bulunan 5.000.000 Kg. (±% 30 toleranslı) Muhtelif 

Cins Demir Çelik Araç hurdası, 

-Seymen Hurda Müdürlüğü sahasında bulunan 5.000.000 Kg. (±% 30 toleranslı) 

Ayıklanması Ekonomik Olmayan Karışık Vaziyette Muhtelif Cins Topraklı Malzeme Hurdası, 

 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 

23 Temmuz 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 
 
Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul 

Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda 

Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHDE SAAT 14:00'E KADAR 

ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216 

ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126 6015/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

12/07/2013 tarih ve 28705 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Şirketimize ait “Kömür 

Çuvalı Satın Alınacaktır” başlıklı ilanın 1. Maddesi sehven Şirketimize +%30 toleranslı 

50cmx75cm ebadında 5.000.000 adet lamineli kömür çuvalı satın alınacaktır. Şeklinde 

yayınlanmış olup doğrusu aşağıdaki gibidir. 

Şirketimize ±%30 toleranslı 50cmx75cm ebadında 5.000.000 adet lamineli kömür çuvalı 

satın alınacaktır. 

Düzeltilerek ilgililere duyurulur. 6021/1-1 
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No: 1395 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Eyüp 

c) Cinsi : Arsa 

d) Pafta No : - 

e) Ada No : 695 

f) Parsel No : 1 

g) Yüzölçümü : 2.227,25 m2 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

i) Halihazır : İşgalli 

j) İmar Durumu : H: 6.50 m. Taks: 0.46 Yapılanmalı Konut Alanı,  

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

l) Adres (Cadde-Sokak-No) : Alibeyköy(Karadolap) Mah. Dinç Sok. 

3) Muhammen Bedeli : 1.113.625-TL 

4) Geçici Teminatı : 33.408,75 TL 

5) İştirak Teminatı : 111.362,50 TL 

6) İhale Tarihi ve Saati : 24 Temmuz 2013 - 12:00 

7) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 

8) İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık 

Teklif Usulü 

9) İhale şartnamesi : Mesken Müdürlüğü'nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir. Fuatpaşa Cad. No: 66 Mercan/ 

İSTANBUL 

Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07 

10) Şartname Bedeli : 500.-TL 

11) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a)  Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden 

"Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı (Gerçek kişiler) 

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen Geçici Teminat ve İhale İştirak Teminatı 

c)  Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler) 

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 

f) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 

taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı 
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g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel 

Kişiler) 

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) 

başvurmaları gerekmektedir. 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 6102/1-1 

—— • —— 
ARSA SATILACAKTIR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Tepecik Ulus Mahallesinde bulunan imar 

planlarımızda “Sanayi" alanında kalan 3.261,82 m2 yüzölçümlü 231 ada 7 parsel ile Mimarsinan 

Batıköy Mahallesinde bulunan imar planlarımızda "Konut+Ticaret" alanında kalan 2.814,32 m2 

yüzölçümlü 485 ada 2 parsel’in 2886 sayılı yasanın 36. maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" 

satılması işidir. 

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde 

görülebilir. 

3 - İhale 23/07/2013 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 36. maddesine 

göre "Kapalı Teklif Usulü" yapılacaktır. 

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; 

Özel Kişiler: 

a) Nüfus cüzdan fotokopisi 

b) Tebligat adresi 

c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir. 

Tüzel Kişiler: 

a) Faaliyet Belgesi 

b) İmza sirküleri 

c) İhaleye katılacak için yetki belgesi 

d) Ticaret Sicil Gazetesi 

e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir. 

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır. 

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 22/07/2013 Pazartesi 

günü Saat:17:00'a kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat 

edeceklerdir. 

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

Ada/Parsel Yüzölçümü Muhammen Bedel Geçici Teminat 

İhale Gün-

Saati 

B.Çekmece Ulus 

Mahallesi         

231 Ada 7 parsel 

3.261,82 m2 3.588.002 TL 107.640.06 TL 23.07.2013 

10:30 

B.Çekmece 

Batıköy Mahallesi 

485 Ada 2 parsel 

2.814,32 m2 3.658.616 TL 109.758,48 TL 23/07/2013-

11:00 

 6103/1-1 
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242 ADET İŞYERİ YAPTIRILACAKTIR 

Osmaniye-Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Osmaniye-Toprakkale Küçük Sanayi 

Sitesine ait 242 adet işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : A.Menderes Mah. Sanayi Sitesi İdari Binası 

OSMANİYE 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 242 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : OSMANİYE 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/10/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır 

e) Keşif Bedeli (2013 B.F. ile) : 125.682.552.- TL 

f) Geçici Teminatı : 8.797.778,64 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 

Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 01/08/2013 - Saat: 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin 

deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 ya da serbest 

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

İ) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen 

veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir 

Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya Osmaniye-Toprakkale Küçük Sanayi 

Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının A.Menderes Mah. Sanayi Sitesi İdari Binası OSMANİYE 

adreslerinde görülebilir veya 750.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 5927/2-2 
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MUHTELİF TAMİRAT VE KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

“Muhtelif Tamirat ve Kaynak İşleri hizmet alımı” işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/91641 

1 - İdarenin 

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş.Afyon Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km Afyonkarahisar 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 272 248 34 80      Faks: 0 272 248 34 87 

2 - İhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

No Yapılacak İşler İşin Miktarı Ve Evsafı 

1 
Muhtelif yerlerdeki merdivenlerin demontajı montajı ve 

tamirat işleri 
11 Adet 

2 

Orta ve son şeker santrifüj şeker boşaltma etek 

saclarının tamiratı 

Kaynak metrajı: 180 m(Cr-Ni) 

(14 Adet) 

3 
Orta şeker B1 vakum kazanı lapa boşaltma oluğunun 

demontajı ve yerine Cr-Ni oluğun montajı 

Çap: 500mm    L: 5 m  (Cr-Ni) 

 

4 

Difüzyon eski ham şerbet hattı, tephir altı ve arkasındaki 

borular, Rafineri kısmı eski ring hattının bir parçası, 

rafineri zemin kat boştaki boruların demontaj işleri 

Difüzyon 

Çap:300mm    L:200 m  (st-37) 

Tephir altı ve arkası 

Çap: 250mm    L:120 m  (st-37) 

Eski ring hattı: 

Çap: 200mm    L:70 m  (st-37) 

Rafineri zemin kat: 

Çap: 100mm    L:70 m  (st-37) 

5 Ham şerbet hattının yukarıya alınması Çap: 200 mm   L: 20 m  (St-37) 

6 Yer taş tutucu kanalı sac kaplanması (2 Adet) Kaynak metrajı: 15 m (St-37) 

7 Küspe preselerindeki gezenek ve korkuluk tamiratı Korkuluk :150 m    Gezenek:42 m2 

8 

Ham fabrika ait barometrik depo taşkanından fabrika 

sıcak su deposuna hat çekilmesi ve pompa 

bağlantılarının yapılması 

Çap: 100 mm   L: 45 m  (St-37) 

9 

Kondansatörlere ait Ø400,Ø500 ve Ø600’lük Su 

tutucular, Adam girme kapakları ve vakum çıkış 

borularının flaştan önceki kısımların değiştirilmesi(Et  

kalınlığı 8 mm) Kondansatörlerin üst bombelerinin 

güçlendirilmesi 

Toplam Kaynak metrajı:60 m 

 

- Yukarıda belirtilen miktarlar (±) %20 toleranslıdır. 

b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşyeri teslim tarihinden itibaren 35 (Otuzbeş) takvim 

günüdür. 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 26.07.2013 Cuma günü saat 14.30 

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

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

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) karşılığı aynı 

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

zorunludur. 

7 - Teklifler, 26.07.2013 Cuma günü saat 14.30’a kadar Afyon Şeker Fabrikası 

adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış)  takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 6031/1-1 

—— • —— 
FABRİKAMIZ İHTİYACI “1 ADET CNC YATAY İŞLEME MERKEZİ TEZGAHI 

(TTT - TŞ - 047) NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) ALIMI” 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikasından: 

İHALE KAYIT NUMARASI : 2013/91191 

1 - İdarenin 

a) Adresi : T.Ş.F.A.Ş. ESK. MAK. FAB.-Sivrihisar Caddesi 

No: 195/C ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 1478 veya 

0 222 230 13 44      0 222 230 59 15 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi ( varsa ) : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET CNC YATAY İŞLEME MERKEZİ 

TEZGAHI ALIMI 

  (TTT - TŞ -047 No’lu Teknik Şartnameye göre) 

b) Teslim Yeri : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MALZEME 

AMBARI 

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 90 (doksan) gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI 

SALONU 

b) Tarihi ve Saati : 05.08.2013 - Pazartesi - Saat: 14:00 

c) İhale Usulü : Açık İhale Usulü 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No:195/C-

Eskişehir adresinde görülebilir ve 80.-TL.(Seksen Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale 
dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 80 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. – 

Y.EMRE ŞB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKİŞEHİR 

ŞB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 

5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 

61 - AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ŞEKERBANK- 
TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73- no’lu hesaplarından birine 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 - Teklifler, 05.08.2013 - Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR 

MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 
8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme 

düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı 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 en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 6006/1-1 
—— • —— 

LABORATUVAR TİPİ LÖKOSİT FİLTRESİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Laboratuvar Tipi Lökosit Filtresi Hizmeti, idari ve teknik 

şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 

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

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

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

5 - Firmalar tekliflerini en geç 30.07.2013 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 
olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 30.07.2013 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 6085/1-1 
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4 KALEM MAKİNE TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

4 kalem makine teçhizat Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) 

bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/93726 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 - Çift Eksenli Güneş İzleyicileri Tip A 2 Adet 

  2 - Çift Eksenli Güneş İzleyicileri Tip B 1 Adet 

  3 - Çift Eksenli Güneş İzleyicileri Tip C 2 Adet 

  4 - Çift Eksenli Güneş İzleyicileri Tip D 2 Adet 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 30 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı 

Odası. 

b) Tarihi ve saati : 19.07.2013 Cuma 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 Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir 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 

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. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
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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, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL (H.Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8. Teklifler, 19.07.2013 Cuma günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma 

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

gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır.  



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz 2013 – Sayı : 28706 

 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 6081/1-1 

————— 

2 KALEM MAKİNE TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR 

2 kalem makine teçhizat alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) 

bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/93739 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 - Güneş Paneli (Monokristal, Polikristal 

       veya CIGS) 72 KW 

  2 - Invertör 72 KW  

b) Teslim yeri : Paneller ve invertörler Gazi Teknopark Gazi 

Üniversitesi Gölbaşı Kampusu Ankara adresinde 

idarenin göstereceği depoya orijinal ambalajlarında ve 

forkliftle taşınabilecek şekilde teslim edilecektir.  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 30 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı 

Odası. 

b) Tarihi ve saati : 19.07.2013 Cuma günü saat 14.30 

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; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8. Teklifler, 19.07.2013 Cuma günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma 

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

gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 6082/1-1 

————— 

11 KALEM BİLGİSAYAR SİSTEMİ VE 4 KALEM BÜRO MEFRUŞATI 

SATIN ALINACAKTIR 

11 kalem Bilgisayar Sistemi ve 4 kalem Büro Mefruşatı Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi 

uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/93818 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 kalem Bilgisayar Sistemi ve 4 kalem Büro 

Mefruşatı Alımı 

    1 - Yönetici Bilgisayar (Normal)   8 adet 

    2 - Yönetici Bigisayar (Yüksek)   2 adet 

    3 - Lazer Yazıcı (Siyah)   2 adet 

    4 - Lazer Yazıcı (Renkli)   2 adet 

    5 - Taşınabilir USB   1 adet 

    6 - Ağ Kablosu (305 metre)   2 adet 

    7 - Sunucu Bilgisayar   2 adet 

    8 - Optik Okuyucu   2 adet 

    9 - Nas Tabanlı Harici Depolama Birimi   1 adet 

  10 - Ultrabook   1 adet 

  11 - Kesintisiz Güç kaynağı   1 adet 

  12 - Bilgisayar Masası 10 adet 

  13 - Dosya Dolabı   6 adet 

  14 - Bilgisayar Koltuğu 10 adet 

  15 - Dönerli Çalışma+Bilgisayar Masası   1 adet 
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b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 30 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı 

Odası. 

b) Tarihi ve saati : 19.07.2013 Cuma günü saat 15.30 

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; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir 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 

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. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

 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. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 
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4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

7.5.5.2. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8. Teklifler, 19.07.2013 Cuma günü saat 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma 

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

gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 6083/1-1 

————— 

5 KALEM BİLGİSAYAR SİSTEMİ VE 6 KALEM DİĞER MAKİNE VE TEÇHİZAT 

SATIN ALINACAKTIR 

5 kalem Bilgisayar Sistemi ve 6 kalem Diğer Makine ve Teçhizat Alımı işi 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine 

dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci 

Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/93753 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  
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2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 kalem Bilgisayar Sistemi ve 6 kalem Diğer Makine 

ve Teçhizat Alımı 

    1 - Dizüstü Bilgisayar 7 adet 

    2 - Taşınabilir Sabit Disk 6 adet 

    3 - SSD Sabit Disk 2 adet 

    4 - Tarayıcı 1 adet 

    5 - Masaüstü Bilgisayar Takımı 5 adet 

    6 - Masaüstü Bilgisayar Kasası 15 adet 

    7 - Projeksiyon Cihazı 1 adet 

    8 - Kesintisiz Güç Kaynağı 1 adet 

    9 - CAT 6 Kablo 200 metre 

  10 - Lazer Yazıcı (Mono) 4 adet 

  11 - Lazer Yazıcı (Renkli) 1 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 30 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı Odası. 

b) Tarihi ve saati : 19.07.2013 Cuma günü saat 15.00 

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; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir 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 

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. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

7.5.5.2. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8. Teklifler19.07.2013 Cuma günü saat 15.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma 

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

gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 6084/1-1 
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150 ADET LİSANS VE 150 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi 

Teknolojileri Daire Başkanlığı ihtiyacı, 150 adet lisans ihtiyaç sahibi kuruluşça istenilen teknik 

şartnamesine ve marka/modeline uygun olarak; 150 adet dizüstü bilgisayar ise ihtiyaç sahibi 

kuruluşça istenilen teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 25/07/2013 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen 150 adet lisansın teknik 

şartnamesine ve kuruluşça istenilen marka/modeline; 150 adet dizüstü bilgisayarın ise ihtiyaç 

sahibi kuruluşça istenilen teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 6061/1-1 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz 2013 – Sayı : 28706 

 

MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1175 adet masaüstü 

bilgisayar teknik şartnamesine ve kuruluşça istenilen Dell Optiplex, Fujitsu Esprimo, HP Compaq 

Elite, Lenovo Think Center markalarından birine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 23/07/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen 1175 adet masaüstü bilgisayarın 

teknik şartnamesine ve kuruluşça istenilen Dell Optiplex, Fujitsu Esprimo, HP Compaq Elite, 

Lenovo Think Center markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

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

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup. Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BASKI KAĞIDI VE KARTON SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı, muhtelif cins ve 

miktar baskı kağıdı ve karton ihtiyaç sahibi kuruluşça istenilen markalarına ve teknik özelliklerine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı 

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

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 24.07.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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8 KALEM HP MARKA TONER SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı 8 

kalem toner Kuruluşça istenilen HP marka/modeline uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 25/07/2013 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, 111 Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen 8 kalem tonerin Kuruluşça 

istenilen HP marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup. Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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DALDIRMA TİPİ ÇAMUR DRENAJ POMPASI SATIN ALINACAKTIR 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

“Daldırma Tipi Çamur Drenaj Pompası Mal Alım İşi” açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/88650 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü 
  Milas/Ören Karayolu 40. Km. PK: 27 Ören-Milas-

MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00-532 30 01 

c) Elektronik posta adresi : keas@keas.gov.tr 

2 - İhale konusu işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Daldırma Tipi Çamur Drenaj Pompası mal alım işidir. 
Alınacak olan pompa sayısı 3 (üç)'tür. 

b) Teslim yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören Milas/MUĞLA 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine 

müteakip 150 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 02/08/2013 Cuma, saat 14:00 

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının 

posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 
masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 

Milas Şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 no’lu hesabına yatırmak zorundadır. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

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

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 
yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

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

olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

2 - Teklifler, 02/08/2013 Cuma günü, saat 14.00'e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz. 

3 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

4 - İstekliler teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verecektir. 

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İstekliler tarafından sunulacak olan mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler; 

7.1. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 

7.2. Teklif edilen ürüne ilişkin kataloglar 

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu mal alımı ihalesi EÜAŞ 

Genel Müdürlüğü'nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 ncü maddesinin (g) bendi 

kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında 

yapılacaktır. 

9 - İhale Dokümanı, isteklilerce wvvw.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 
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KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR 

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 7.000 Ton Kireç Taşı alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım Yönetmeliği Esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2013/90536 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

  Uşak-Ankara Karayolu 5. Km. Uşak 

b) Telefon ve faks numarası : 0 276 2311491 - 0 276 2311732 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2013/2014 yılı kampanya döneminde 

kullanılmak üzere toplam 7.000 ton Kireçtaşı (Teknik 

Şartnamede belirtilen özelliklere uygun nitelikte) 

Alımı 

b) Teslim yeri : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası stok sahasında teslim 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin 

bildirdiği termin programına göre 2 Eylül 2013’de 

başlanıp, 15 Aralık 2013’de tamamlanacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 26.07.2013 Cuma günü saat: 14:30 

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

5 - İhale dokümanı [Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi] adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 26.07.2013 tarihinde saat 14:30’a kadar Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

10 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından: 

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: 

- Sınavı Açan Birim : Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı : Vergi Müfettiş Yardımcısı, 2.000 adet. 

- KPSS Puan Türleri ve Taban Puan: KPSSP40 KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin 

herhangi birinden 75 ve üzeri puan alanlar. 

- KPSS Puanının Yılı : 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel 

Seçme Sınavları 

- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası : Giriş Sınavı önce test usulde yazılı, sonra da sözlü olarak 

yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler. 

II - SINAV TARİHİ VE YERİ: 

- Giriş Sınavının yazılı bölümü 17 Ağustos 2013 (Cumartesi günü) tarihinde Ankara ve 

İstanbul'da tek oturum halinde yapılacaktır. 

- Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın 

yapılacağı yer ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı 

(www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında 

yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi 

düzenlenmeyecektir. 

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü 

sınav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca 

ilan edilecektir. 

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI: 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz 

olmak. 

- Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak. 

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği 

Bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki 

öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak. 

- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez 

katılmış olmak. 

- Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda 

belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak. 

- 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının 

KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan almış olmak 

kaydıyla,  başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 12.000 aday arasında 

bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması 

halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.) 
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- Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli 

olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak. 

- Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri 

haiz bulunduğu anlaşılmış olmak. 

IV - SINAV BAŞVURUSU: 

- Başvurular 16 Temmuz 2013 Salı günü başlayıp 26 Temmuz 2013 Cuma günü saat 

17:30’da sona erecektir. 

- Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki 

Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Başvuru Formunun doldurulmasına 

ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır. 

- Adayların doldurmuş oldukları Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak 

kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişleriyle birlikte en geç yazılı sınav saatinden önce 

sınava girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları 

geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır. 

- 26 Temmuz 2013 Cuma günü saat:17:30’a kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına 

ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek 

aksaklıklardan dolayı adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir. 

- 13 Temmuz 2013 tarihinde yapılması planlanan Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş 

Sınavına süresi içerisinde başvuran (katılmaya hak kazanmış olsun yada olmasın) adayların 

yeniden başvuru formu doldurmasına gerek bulunmayıp, sınava girerken yeni sınav tarihine 

ilişkin başvuru formlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 

V - SINAV KONULARI: 

- Sınav konuları aşağıdaki gibidir: 

-  MALİYE: Maliye teorisi ve maliye politikası, Vergi teorisi ve Türk vergi sistemi, Kamu 

maliyesi 

- İKTİSAT: Mikro ve makro iktisat, İktisadi düşünceler tarihi, Para teorisi ve politikası, 

Türkiye ekonomisi, Uluslararası iktisat ve iktisadi kuruluşlar 

- HUKUK: Anayasa hukuku, İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı, Ceza hukuku 

ve ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku 

hariç), Borçlar hukuku, Ticaret hukuku (Deniz ticareti ve sigorta hukuku hariç) 

-  MUHASEBE: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Maliyet muhasebesi, Mali 

tablolar analizi 

VI - DEĞERLENDİRME: 

- Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not yazılı 

sınav ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100'dür. 

- Giriş Sınavında başarılı olmak için: 

a) Yazılı sınav konularından yapılan yazılı sınavdan başarılı sayılmak için alınan notun 

65'ten aşağı olmaması gerekir. 
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b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan 

başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son 

sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 65 ve üzerinde 

puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

c) Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının 65'den az olmaması gerekir. 

- Giriş Sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav 

puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. 

- Adayların başarı derecesi tespit edilirken, Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, 

yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde KPSS puanı 

yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

- Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının 

dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ: 

- Giriş Sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı 

listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) internet 

sitesinde yayımlanmak suretiyle ilan edilecektir. Sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazılı 

olarak bildirilecektir. 

- Sınav sonuçlarına, duyuruların yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 gün 

içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak, itiraz edilebilir. İtirazlar Vergi 

Denetim Kurulu Başkanlığına yapılır. Sınav Kurulu tarafından incelenir ve on iş günü içerisinde 

karara bağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

VIII - DİĞER HUSUSLAR: 

- Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik 

numarası olan fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır. 

- Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya 

mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halinde denklik belgesi ile başvuru formunda yer alan 

beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir. 

- Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı ile başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler 

(www.vdk.gov.tr) adresinden temin edilebilir. 

-Adaylar, sınav notlarını (www.vdk.gov.tr) adresinden öğrenebileceklerdir. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulur. 

- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında 

başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi 

bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. 

İlan olunur. 6087/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aşağıda isimleri yazılı bulunan 

MUHDES İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 

içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 

gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 

1 - Adıyaman Beşinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının 604.sokak ile kesiştiği yerden 

başlayarak, 1 Aralık caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Bulvarın bu 

bölümüne açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

2 - Akhisar Dördüncü Noterliğinin; 15. Sokağın Mürüvet Hızlıkol Caddesi ile kesiştiği 

yerde bulunan Yeni Belediye Binası önünden başlayarak bu sokağın 2. Nakliye Caddesi ile 

kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve her iki tarafında; 2. Nakliye Caddesinin 15. Sokak ile 

kesiştiği yerden 144. Sokakla kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve caddenin her iki tarafında, 

diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

3 - Aksaray Yedinci Noterliğinin; Nevşehir Caddesinin (22. Cadde), Atatürk Bulvarı (7. 

Bulvar) ile kesiştiği yerden başlamak üzere Ihlara Caddesi (3. Bulvar) ile kesiştiği yere kadar, 

buradan devamla Ihlara Caddesinin Hassa Mahallesi Caddesi (46. Cadde) ile kesiştiği yere kadar, 

buradan devamla Hassa Mahallesi Caddesi ve devamındaki Şifahane Caddesinin (3101.sokak) 

Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar ve Atatürk Bulvarının Nevşehir Caddesi ile kesiştiği yer 

ile çevrili alan içinde ve bu çerçeve caddde ve sokakların her iki tarafında, diğer noterliklerle 

rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

4 - Batman Altıncı Noterliğinin; Ahmet Arif Bulvarının Atatürk ve Turgut Özal Bulvarları 

ile kesiştiği yerden başlayarak, Barış Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu 

bölüme açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

5 - Bucak İkinci Noterliğinin; Oğuzhan Mahallesinde Hoca Ahmet Yesevi Caddesinin 

3909. Sokak ile kesiştiği yerden başlamak üzere bu cadde üzerinde ve devamındaki Ramazan 

Selen Bulvarının Yeni Adliye Binasına kadar olan bölümü üzerinde ve bu cadde ve bulvara açılan 

cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 

bir yerde, 

6 - Çanakkale Altıncı Noterliğinin; Atatürk Caddesinin Stadyum Caddesi ile kesiştiği 

yerden başlayarak, Piri Reis Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan 

cadde ve sokakların 50 metre derinliklerine kadar; Piri Reis Caddesinin Tuğsavul Caddesi ve 

Bayrak Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak sahile kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan 

cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde; İnönü Caddesinin Stadyum Caddesi ile kesiştiği 

yerden Bahriye Üçok Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde 

ve sokakların 50 metre derinliklerinde, Mehmet Akif Ersoy Caddesinin Atatürk Caddesi ile 

kesiştiği yerden başlayan sahile kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 

50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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7 - Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; Şinasi Kurşun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği 

yerden başlayarak Bağlariçi 4.Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan 

cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 

uygun bir yerde, 

8 - Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Özel Caddesinin Özel Sokak ve karşısındaki Garajüstü 

1. Sokaktan başlamak üzere Migrosun bulunduğu yere (Öğretmen Musa Kazım Arıkan 

Caddesine) kadar olan bölümünde, bu bölümün Çaylı Caddesi (güney) tarafına açılan cadde ve 

sokakların 40 metre derinliklerinde, diğer tarafına açılan cadde ve sokakların 100 metre 

derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

9 - Elbistan Üçüncü Noterliğinin; Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiştiği 

yerden başlayarak Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme 

açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

10 - Erdemli Üçüncü Noterliğinin; Yavuz Sultan Selim Bulvarının Kazım Karabekir 

Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Kalleler Caddesiyle kesiştiği yere, buradan devamla 

Kalleler Caddesinin Güzeloluk Caddesi ile kesiştiği yere, Güzeloluk Caddesinden devamla bu 

caddenin Serinler Caddesi ile kesiştiği yere, buradan devamla Serinler Caddesinin Kazım 

Karabekir Caddesi ile kesiştiği yere ve Kazım Karabekir Caddesinin de başlangıç noktası Yavuz 

Sultan Selim Bulvarı ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve caddelerin her iki 

tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

11 - Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Dedekorkut Caddesinin Fevzipaşa Caddesi ile 

kesiştiği yerden başlayarak Fevzipaşa Caddesinden devamla bu caddenin 867. Sokak ile kesiştiği 

yere, buradan 867. Sokak ve devamında 865. Sokak, devamında 864. Sokak ve devamında 970. 

Sokağın başlangıçtaki yer olan Dedekorkut caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içinde ve bu 

alanı çerçeveleyen cadde ve sokaklardan; Fevzipaşa Caddesinin Kırklar Caddesi ile kesiştiği 

yerden Hacı Bektaşi Veli Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmının bu alana bakan tarafında 

diğer cadde ve sokakların her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 

bir yerde, 

12 - Iğdır Üçüncü Noterliğinin; Şamil Caddesinin 509. Sokakla kesiştiği yerden 

başlayarak bu cadde ve devamındaki Nihat Polat Caddesinin İlham Aliyev Caddesi ile kesiştiği 

yere, buradan devamla İlham Aliyev Caddesinin Sanayi Sokak ile kesiştiği yere, Sanayi Sokaktan 

devamla bu sokağın Çevre Yolu ile kesiştiği yere, Çevre Yolundan devamla bu yolun İskender 

Iğdır Caddesi ile kesiştiği yere, buradan devamla İskender Iğdır Caddesinin Yüksel Caddesi ile 

kesiştiği yere buradan devamla bu Caddenin Işın Caddesi ile kesiştiği yere, Işın Caddesinden 

devamla bu Caddenin Hal Sokak ile kesiştiği yere, bu Sokaktan devamla 509. Sokak ile kesiştiği 

yere ve 509. Sokağın Şamil Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde, diğer noterliklerle 

rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

13 - Isparta Sekizinci Noterliğinin; Hasan Fehmi Caddesinin (121.cadde) 1314. sokak ile 

kesiştiği yerden başlayarak, Dursun Aksoy Caddesi (150.cadde) ile kesiştiği yere kadar (bu 

caddenin her iki cephesinde), Dursun Aksoy Caddesinin (150.cadde) Hasan Fehmi Caddesi 

(121.cadde) ile kesiştiği yerden başlayarak Şehit Fethi Bey Caddesi (119.cadde) ile kesiştiği yere 

kadar, Şehit Fethi Bey caddesinin Dursun Aksoy Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak 

1413.sokak ile kesiştiği yere kadar (bu caddelerin her iki cephesinde), 1413. sokağın Şehit Fethi 

Bey Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, devamla 1314. sokağın Hasan Fehmi Caddesi ile 

kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 

yerde, 
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14 - İnegöl Altıncı Noterliğinin; Adnan Menderes Bulvarının Okullar Caddesi ve Yeşil 

Çayır Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Kemalettin Sami Paşa Caddesi ile kesiştiği yere 

kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölümün her iki cephesine açılan cadde ve sokakların 250 

metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

15 - Kemalpaşa Dördüncü Noterliğinin; İzmir Caddesinin 85.sokak ile kesiştiği yerden 

başlayarak 8 Eylül Caddesi ile kesiştiği yere, buradan devamla 8 Eylül Caddesinin 85. Sokak ile 

kesiştiği yere ve 85.Sokaktan devamla bu sokağın İzmir Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan 

içerisinde ve çerçeve caddelerden İzmir Caddesinin güney (8 Eylül Caddesine bakan tarafı) 

tarafında, 8 Eylül Caddesi ile 85.Sokağın her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

16 - Keşan Üçüncü Noterliğinin; Kurtuluş Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiştiği 

yerden başlayarak Beğendik Caddesi ve Paşa Yiğit Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü 

üzerinde ve Kurtuluş Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde diğer 

noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

17 - Kırıkhan İkinci Noterliğinin; Nuriye Civelek Caddesinin (eski adı Sanayi Caddesi) 

Tayyip Erdoğan Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere, Nuriye Civelek Caddesi boyunca ve 

devamındaki Tayfun Sökmen Caddesinin 1 nolu Sağlık Ocağına kadar olan bölümünde, Nuriye 

Civelek Caddesi ve Tayfun Sökmen Caddesinin Kırıkhan-Reyhanlı Yolu tarafında bulunan cadde 

ve sokakların 100 metre derinliklerinde, yine Tayfun Sökmen Caddesinin diğer tarafında Karanfil 

Sokağa kadar derinliklerinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

18 - Kırşehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin Şehit Ahmet Doğangün 

Caddesi ( ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiştiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale-Kırşehir yolu) 

ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre 

derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

19 - Kuşadası Beşinci Noterliğinin; Kuşadası 3. ve 4. Noterliklerin ihdas alanlarından 

çıkartılmak suretiyle, Adnan Menderes Bulvarının Beyazgül Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak 

Turgut Özal Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün güney tarafı (Adliye Binası tarafı) 

üzerinde ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle 

rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

20 - Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1. Caddenin Üçyol ile kesiştiği yerden başlayarak, 

1.Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve her iki 

cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

21 - Niğde Beşinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile 

kesiştiği yerden başlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleştiği yere kadar olan bölümünde, 

buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleştiği yere kadar 

olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın İkizler Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 

kısmında, İkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiştiği yere kadar 

olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleştiği yere 

kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, Ayrıca 

Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye Caddesi ile kesiştiği yere 

kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

22 - Nizip Üçüncü Noterliğinin; Gaziantep-Şanlıurfa yolunun İstasyon Caddesi ile 

kesiştiği kavşaktan başlayarak Prof. Cahit Tanyol Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan 
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kısmında ve yolun bu kısmına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, Ayrıca; 

Gaziantep-Şanlıurfa yolu ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarının kesiştiği kavşaktan başlayarak Fatih 

Sultan Mehmet Bulvarının, Atatürk Bulvarı ve Mustafa Köymen Bulvarı ile kesiştiği kavşağa 

kadar Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 

uygun bir yerde, 

23 - Rize Beşinci Noterliğinin; Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki 

İtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, Bu sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes 

Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde İtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği 

kavşaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu 

Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve 

Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen 

bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

24 - Siirt İkinci Noterliğinin; Hükümet Caddesinin Bankalar Caddesi ile kesiştiği yerden 

başlayarak, Bankalar Caddesinden devamla bu caddenin Cengiz Topel Caddesi ile kesiştiği yere 

kadar, Cengiz Topel Caddesinden devamla bu caddenin Şeyh Aziz Caddesi ile kesiştiği yere 

kadar, Şeyh Aziz Caddesinden devamla bu caddenin Hükümet Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve 

Hükümet Caddesinden devamla bu caddenin başlangıçtaki yer olan Bankalar Caddesi ile kesiştiği 

yer ile çevrili alan içerisindeki cadde ve sokaklarda ve çerçeve caddelerden Bankalar Caddesi, 

Hükümet Caddesi ve Cengiz Topel caddelerinin bu alana bakan kısımlarında, Şeyh Aziz 

Caddesinin ise her iki tarafa bakan bölümü üzerinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak 

uygun bir yerde, 

25 - Siverek İkinci Noterliğinin; Şair İbrahim Rafet Caddesinin Kale 7. (1607.) Sokak ve 

Hayriye 5. (1505.) Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Hasan Çelebi 1. (1401.) Sokak ve 

Gülabibey 5. (905.) Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve yine, Cumhuriyet Caddesinin, 

Şair İbrahim Rafet Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak bu caddenin İnönü Bulvarı olarak 

devam eden bölümünün Seyfi Oğlu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve Şair İbrahim 

Rafet Caddesi ile Cumhuriyet Caddelerinin belirtilen kısımlarına açılan cadde ve sokakların 50 

metre. derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

 

26-Tarsus Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Mavi Bulvar ve Devlet Bahçeli 

Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak, Rasim Dokur ve Kardes Langen Bulvarları ile kesiştiği 

yere kadar olan bölümü üzerinde, Kale Burcu Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yerden 

başlayarak 324. sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Atatürk Bulvarı ve Kale 

Burcu Caddesinin yukarıda belirtilen bölümlerine açılan cadde ve sokakların 50 metre 

derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

27 - Tekirdağ Altıncı Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Peştemalcı Caddesi ile kesiştiği 

yerden başlayarak Peştemalcı Caddesinden devamla bu caddenin Tintinpınar Caddesi ve Fethiye 

Sokakla kesiştiği yere kadar, Fethiye Sokaktan devamla bu sokağın Vali Konağı Caddesi ile 

kesiştiği yere kadar, Vali Konağı Caddesinden devamla Vali Konağı Caddesinin Atatürk Bulvarı 

ile kesiştiği yere kadar, Atatürk Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıç noktası olan 

Peştemalci Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve sokaklar 

üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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28 - Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından başlamak üzere 

Piyaleoğlu Caddesinin Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar Piyaleoğlu Caddesi 

üzerinde ve caddenin her iki tarafında, Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Atatürk 

Bulvarının Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde ve Muallim 

İsmail Hakkı Sokağın Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlu caddesi ile kesiştiği kısım üzerinde, Atatürk 

Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesinin belirtilen kısımlarına açılan cadde ve sokakların 100 metre 

derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

29 - Uşak Yedinci Noterliğinin; Uşak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 111. Cadde 

üzerinde ve bu caddeye açılan diğer caddelerin 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle 

rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

30 - Yalova Altıncı Noterliğinin; Şehit Ömer Faydalı Caddesinin İsmet Acar Caddesi ile 

kesiştiği yerden Rahmi Üstel Caddesi ile kesiştiği yer, buradan devamla Rahmi Üstel Caddesinin 

Saray Sokak ile kesiştiği yer, Saray Sokak ve karşısına denk gelen İsmail Toker Caddesinden 

devamla bu Caddenin Vatan Caddesi ile kesiştiği yer, Vatan Caddesinden devamla bu Caddenin 

İsmet Acar Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde; ayrıca, çerçeve caddelerin 

(belirtilen bölümlerinin) Vatan Caddesinin yalnızca bu alana bakan tarafında, Şehit Ömer Faydalı 

Caddesinin her iki tarafında ve bu Caddenin Stadyum Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 

bölümünün kuzey tarafına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, Rahmi Üstel 

Caddesinin her iki tarafında ve batı tarafına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, 

Saray Sokak ve devamında İsmail Toker Caddesinin her iki tarafında ve güney taraflarına açılan 

cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde; ayrıca, İsmet Acar Caddesinin Şehit Ömer Faydalı 

Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Yesari Asım Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 

bölümünün yalnızca sol (batı) tarafında diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 

yerde, 6024/1-1 

————— 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 500.000.-TL. olan, aşağıda isimleri yazılı bulunan 

muhdes BİRİNCİ SINIF noterlikler münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 

1 - Bakırköy Kırkdokuzuncu Noterliğinin; Küçükçekmece ilçesi, Altınşehir Mahallesinde, 

Çetin Sokağın O3 Kuzey Yanyolu ile kesiştiği yerden başlayarak Çetin Sokak üzerinde ve 

devamındaki Osmanlı Caddesinin Tuna Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, 

Dereboyu Caddesinin Osmanlı Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak O3 Kuzey Yanyolu ile 

kesiştiği yere kadar olan bölümünde, O3 Kuzey Yanyolunun Çetin Sokak ile kesiştiği yerden 

başlayarak Halkalı Altınşehir İstanbul Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, diğer 

noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

2 - Bakırköy Ellinci Noterliğinin; Küçükçekmece ilçesinde, İstanbul Caddesinin 19 Mayıs 

Gençlik Parkı girişi ile kesiştiği yerden başlayarak Hatboyu Caddesi (A. Üst Hatboyu Cad.) ile 

kesiştiği yere kadar olan bölümünde; 27 Mayıs Caddesinin İstanbul Caddesi ile kesiştiği yerden 
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başlayarak Çeşme Sokak ve Ayazma Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, buradan 

devamla Ayazma Sokak ve devamındaki Kızılay Sokağın İstanbul Caddesi ile kesiştiği yer ile 

çevrili alanda ve bu cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet 

ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

3 - Balıkesir Dördüncü Noterliğinin; Yeni İzmir Yolunun 3 Evler sokak ile kesiştiği 

yerden başlayarak, Çayır sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve yolun her iki 

tarafından bu bölüme açılan cadde ve sokakların 80 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle 

rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

4 - Beyoğlu Ellisekizinci Noterliğinin; Şişli İlçesinde, Osmanoğlu Sokağın Halıcıoğlu 

Yanyolu Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Fatih Sultan Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve 

Fatih Sultan Caddesinin Halıcıoğlu Yanyolu Caddesi ile kesiştiği yerden Müverrih Ali Caddesi ve 

Üst Baruthane Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde, diğer noterliklerle rekabet 

ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

5 - Beyoğlu Altmışikinci Noterliğinin; Şişli İlçesinde, Fatih Caddesinin Uluğbağ Caddesi 

ile kesiştiği yerden başlayarak, Barbaros Caddesi ile kesiştiğ yere kadar, buradan devamla 

Barbaros Caddesinin Uluğbağ Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Uluğbağ 

Caddesinin Fatih Caddesi (Eski Büyükdere Caddesi) ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde 

kalan tüm cadde ve sokaklarda ve çerçeve caddeler üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

6 - Bursa Yirmidördüncü Noterliğinin; Nilüfer ilçesinde, Lefkoşe Caddesinin Kavakdere 

Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Merkez Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, 

Kavakdere Caddesine bakan tarafının 250 metre derinliği ile birlikte, yine karşı tarafta ise; 

Lefkoşe Caddesinin Kazım Karabekir Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Kale Caddesi ile 

kesiştiği yere kadar olan kısmı, bu caddeye paralel olan İbrahim İşsevenler Caddesine kadar olan 

derinliği ile birlikte kapsayacak alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 

yerde, 

7 - Elazığ Dördüncü Noterliğinin; Saraybosna Caddesinin (karşısına Org.Eşref Bitlis 

Bulvarı denk gelen) Şelale Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Şelale Sokaktan devamla bu 

sokağın İmam Efendi Bulvarı ile kesiştiği yere, buradan Beyzade Efendi Bulvarından devamla bu 

Bulvarın Fatih Ahmet Baba Bulvarı ile kesiştiği yerden, Fatih Ahmet Baba Bulvarından devamla 

bu bulvarın Saraybosna Caddesi ile kesiştiği yere, Saraybosna Caddesinden devamla bu caddenin 

başlangıçtaki yer olan Şelale Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili alan ile çerçeve cadde ve sokaklara 

açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

8 - Gaziosmanpaşa Onbirinci Noterliğinin; Gaziosmanpaşa ilçesinde, Abdi İpekçi 

Caddesinin Fatih Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak 839. Sokak ile birleştiği yere kadar ve 

839. Sokaktan devamla bu sokağın Şükran Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde, 

diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

9 - Hatay Altıncı Noterliğinin; Antakya İskenderun Yolunun (Atatürk Caddesi olarak 

devam eden yolun) Hatay İl Jandarma Komutanlığının ve karşı tarafında Akbank, T.İş Bankası, 

T.Halk Bankası ve Yapı ve Kredi Bankasının olduğu bina önündeki kavşaktan başlayarak 

İskenderun tarafına doğru devam ederken Samandağı - Reyhanlı yol kavşağı (Honda Otomobil 

Bayii önündeki alt geçit - Çevre Yolu) ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde ve bu kısma 

açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 
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10 - Kayseri Onbirinci Noterliğinin; Kocasinan Bulvarının 326. Sokak ile kesiştiği yerden 

başlayarak 326. Sokaktan devamla bu sokağın 317. Sokak ile kesiştiği yer, 317. Sokaktan 

devamla bu sokağın Kocasinan Bulvarı ile kesiştiği yer ve Kocasinan Bulvarından devamla bu 

bulvarın başlangıçtaki yer olan 326. Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili (içinde Oto Galericiler 

sitesininde bulunduğu) alan içerisinde ve çerçeve Bulvar ve Sokakların bu alana bakan 

kısımlarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

11 - Kütahya Üçüncü Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Mithatpaşa Caddesi ve Sebil 

Erenler Caddesi ile kesiştiği yerden Çevre Yolunun başlangıcına kadar olan kısmının, her iki 

tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

12 - Malatya Beşinci Noterliğinin; Ankara Caddesinin İstasyon Caddesi ve 2. Cadde 4. 

Sokak ile kesiştiği yerden, Alpaslan Türkeş Bulvarı ve Turgut Özal 1. Cadde ile kesiştiği yere 

kadar olan kısmı ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, ayrıca-

İstasyon Caddesinin kuzey yönüne doğru 200 metrelik kısmının her iki tarafında ve 2. Cadde 4. 

Sokağın güney yönüne doğru 200 metrelik kısmının her iki tarafında, ayrıca-Alpaslan Türkeş 

Bulvarının kuzey yönüne doğru 100 metrelik kısmının her iki tarafında ve Turgut Özal 

1.Caddenin güney yönüne doğru 100 metrelik kısmının her iki tarafında, diğer noterliklerle 

rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

13 - Sakarya Altıncı Noterliğinin; Arifiye İlçesinde, Atatürk Caddesinin Açelya Sokak ile 

kesiştiği yerden başlayarak Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yer, Zübeyde Hanım 

Caddesinden devamla bu caddenin Yenigün Caddesi ile kesiştiği yer, Yenigün Caddesinden 

devamla bu caddenin Kudüs Caddesi ile kesiştiği yer, Kudüs Caddesi ve devamında 1. Caddenin 

Açelya Sokak ile kesiştiği yer ve Açelya Sokağın başlangıçtaki yer olan Atatürk Caddesi ile 

kesiştiği yer ile çevrili alan içinde ve çerçeve cadde ve sokaklar üzerinde, ayrıca Fatih Caddesinin 

Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Keklik Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmı 

ve bu kısma her iki taraftan açılan cadde ve sokakların 250 metre derinliklerinde, diğer 

noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

14 - Samsun Altıncı Noterliğinin; Ali Rıza Bey Bulvarının Atatürk Bulvarı (Samsun-Ordu 

Karayolu) ile kesiştiği yerden başlayarak 100.Yıl Bulvarı ile kesiştiği yer, buradan devamla 

100.Yıl Bulvarının Lise Caddesi ile kesiştiği yer, Lise Caddesinden devamla bu caddenin İstiklal 

Caddesi ile kesiştiği yer, bu caddeden devamla İstiklal Caddesinin Muhittin Özkefeli Bulvarı ile 

kesiştiği yer, Muhittin Özkefeli Bulvarından devamla başlangıç noktası Ali Rıza Bey Bulvarı ile 

kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve bulvarların bu alana bakan 

kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

15 - Sultanbeyli Üçüncü Noterliğinin; Bosna Bulvarının TEM İstanbul-Ankara Otoyolu 

ile kesiştiği yerden (TEM köprüsünü geçtikten sonraki kısmından) başlayarak Bosna Bulvarından 

devamla bu Bulvarın Kubbe Caddesi ile birleştiği yer ve devamında Şark Caddesinden devamla 

Aytop Gıda Sanayi Sitesinin tamamını kapsayacak şekilde ve Bosna Bulvarı, Kubbe Caddesi ve 

Şark Caddesinin belirtilen kısımlarına açılan cadde ve sokakların 50 şer metre derinliklerinde. 

 6025/1-1 
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Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten 

dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini, özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı 

örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, 

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten 

dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini, özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı 

örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı 

ekleyerek Rektörlüğe, 

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları 

gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve 

belgelendirilmesi şarttır. 

İlgililere duyurulur. 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI KADRO UN. AD. DER. AÇIKLAMA 

İlköğretim 
Okulöncesi 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

 

İlköğretim 
Sınıf 

Öğretmenliği 
Doçent 1 1 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI KADRO UN. AD. DER. AÇIKLAMA 

Biyoloji Botanik Profesör 1 1  

Sosyoloji 
Uygulamalı 

Sosyoloji 
Doçent 1 1 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI KADRO UN. AD. DER. AÇIKLAMA 

İnşaat Mühendisliği Hidrolik Doçent 1 2  

İnşaat Mühendisliği Yapı Doçent 1 3  

Makine Mühendisliği Enerji Doçent 1 1  

Tekstil Mühendisliği Tekstil Bilimleri Doçent 1 1  

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 

BÖLÜMÜ KADRO UN. AD. DER. AÇIKLAMA 

Şehir ve Bölge Planlama Doçent 1 2  
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TIP FAKÜLTESİ 

BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UN. AD. DER. AÇIKLAMA 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Kulak Buran ve Boğaz Hast Doçent 1 1 

 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 

Çocuk 

Kardiyolojisi 

uzmanı olmak 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 2 

Neonatoloji 

uzmanı olmak 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 

BÖLÜMÜ KADRO UN. AD. DER. AÇIKLAMA 

Organik Tarım 

İşletmeciliği 
Profesör 1 1 

Üzümsü meyveler konusunda 

çalışmaları olmak 

 6040/1-1 

—— • —— 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ İPTALİ 

Üniversitemiz tarafından, 08.11.2012 tarihinde ihalesi yapılan, Keban M.Y.O., Maden 

M.Y.O. ve Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde yakacak olarak kullanılmak üzere; 95.000 Kg. 

Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil-4) satın alınmasına ilişkin ihaleyi üstlenen yüklenici, Muhammet 

Yılmaz Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti. (Gazi Cad. Yeşildere Sok. Hazar İş Merkezi No: 1/6 

ELAZIĞ) firmasının şirket ortağı Muhammet YILMAZ Hakkında kamu davası açıldığı için 

ihalelere katılamaz olduğundan, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26. Maddesi 

gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 06.02.2013 tarih ve 31775109/10.01/888293 Sayılı oluru 

ile 19.02.2013 tarih ve 28564 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilerek, bütün kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihalelerinden, 1 (bir) yıl süreyle men edilmiştir. 

Ancak, Muhammet YILMAZ’ın açtığı dava üzerine, Ankara 13. İdare Mahkemesinin, 

10.04.2013 tarih ve 2013/300 Esas nolu yürütmeyi durdurma kararı üzerine verilmiş olan, 

İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı İptal edilmiştir. 

İlan olunur. 6068/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84161/EK2 nolu kesin parselasyon planı 

Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 

 ADA/PARSEL MEVKİİ 

 44003/3 YAKACIK 

 44013/4 YAKACIK 6058/1-1 

————— 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84193/EK11 nolu kesin parselasyon planı 

Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 

 ADA/PARSEL MEVKİİ 

 44111/6 YAKACIK 

 44119/4 YAKACIK 6059/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN 

DÜZELTME İLANI 

1 - İhale Kayıt Numarası (İKN) 2008/26244 

2 - Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3 - İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Başakşehir Belediye Başkanlığı İl/İlçe İstanbul/Başakşehir 

Adresi 

Başak Mah. 5. Etap 1. Kısım 

Akşemsettin Cad. No: 3 

Başakşehir/İstanbul 

Tel-Faks 

0212 444 06 69 

0212 692 55 95 

Posta Kodu 34000 E-Mail belediye@basaksehir.bel.tr 

4 - Hakkındaki İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı 

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

Adı/Unvanı 
Makro Yol Yapı San. ve Tic. 

A.Ş. 
Dursun Ali Özderya 

Adresi 

Uğur Mumcu Mah. 2107 Sok. 

No: 65 Kat 5 D. 19 

Sultangazi/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.  28217443922 

Vergi Kimlik/Mükellefiyet 

No. 
6110524861  

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf 

Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 536544  

6. Yasaklama Kararının 

Yayınlandığı Resmi 

Gazete’nin Tarih ve Sayısı 

7. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına 

İlişkin Dayanak ve Kapsamı 

8. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına İlişkin 

Bakanlık Onay Tarihi 

20/12/2011 tarihli ve 

28148 sayılı Resmi Gazete 

Ankara 8. İdare Mahkemesinin 09/05/2013 

tarihli ve E: 2012/1655, K: 2013/824 sayılı 

kararı 

 

 6067/1-1 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Orta Öğretim Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Kırıkkale Üniversitesi 

Rektörlüğü Sağlık Kültür ve 

Spor Dairesi Başkanlığı 

İl/İlçe Kırıkkale/Yahşihan 

Adresi 
Kırıkkale Üniversitesi Merkez 

Yerleşkesi 
Tel-Faks 318 357 34 05-357 33 35 

Posta Kodu 71450 E-Mail sks@kku.edu.tr 

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

Adı/Unvanı İlhan Baykal  

Adresi 
Etiler Mah. 1196 Sok. İlkent Yapı 

Kop. C. Blok 13/1 Kırıkkale 
 

T.C. Kimlik No. 13325320784  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6101/1-1 
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Kalkınma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/181100 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Kalkınma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

Adı 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı 
İl/İlçe Şanlıurfa 

Adresi 
Akbayır Mh. 104. Cd. 1055 Sk. 

No: 2 Karaköprü/Şanlıurfa 
Tel-Faks 0 414 347 08 20 – 414 347 08 38 

Posta Kodu  E-Mail gap@gap.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Nokta Tem. Taş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.  

Adresi 
Yenişehir Mh. 10. Sk. Baziki Ap.       

A Blok K: 1 No: 2 Şanlıurfa 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
631 017 90 36 - Topçumeydanı V.D.  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
11667  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

2 (İki) Yıl. 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6076/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/5050 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü Maddesi

Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Karar ile

Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair

Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki

Eğitimlerine Dair Yönetmelik

— Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— 2013 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

— 2013 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

— 2013 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

— 2013 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y)

Listesi

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


