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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6498 Kabul Tarihi: 8/10/2013

MADDE 1 – 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ka-

nununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, maddeye beşinci fıkrasın-

dan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Tescil kararları, tescil olunan taşınmazın kadastral bilgileri ile birlikte, tapu siciline

şerh düşülmek üzere ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

Tek yapı ölçeğindeki kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarına ilişkin tescil ka-

rarları, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca maliklere tebliğ edilir.

Sit alanlarının, tabiat varlıklarının ve tek yapı ölçeğinde tescil edilen taşınmazlar da dâ-

hil olmak üzere malikleri idarece tespit edilemeyen taşınmazların tescil kararları, Resmî Ga-

zete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süreyle duyurulur.”

“Tespit ve tescil ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

11 Ekim 2013
CUMA
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MADDE 2 – 2863 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümle-

sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

“Korunma alanlarına dair koruma bölge kurulu kararları, 7201 sayılı Kanun uyarınca maliklere

tebliğ edilir.”

“Malikleri idarece tespit edilemeyen kültür ve tabiat varlıklarının korunma alanlarının

tesciline ilişkin kararlar, Resmî Gazete’de ilan yoluyla duyurulur ve Bakanlığın internet say-

fasında bir ay süreyle yayımlanır.”

MADDE 3 – 2863 sayılı Kanunun 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 65 – Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat

varlıkları ile korunma alanlarının bu Kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen

yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar gör-

mesine kasten sebebiyet verenler ile koruma bölge kurullarından izin alınmaksızın inşaî ve

fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar

adli para cezasıyla cezalandırılır.

Bu Kanuna aykırı olarak yıkma veya imar izni verenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis

ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiiller, korunması gerekli kültür ve tabiat varlığını

yurt dışına kaçırmak amacıyla işlenmiş ise verilecek cezalar bir kat artırılır.

Bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulan idarelerden 57 nci madde-

nin yedinci fıkrası uyarınca izin almaksızın veya izne aykırı olarak tamirat ve tadilat yapanlar

ile izinsiz inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar altı aydan üç yıla kadar hapis veya

adli para cezası ile cezalandırılırlar.”

MADDE 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1010/2013



Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

11 Ekim 2013 – Sayı : 28792                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2013/5235

Ekli listede adları ve görevleri yazılı kişilerin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yöne-

tim Kurulu üyeliklerine atanmaları; 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun 11 inci madde-

sine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  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

5/8/2013 TARİHLİ VE 2013/5235 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

S.NO ADI SOYADI GÖREVİ

1- Ahmet KOYUNCU Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, 

Genel Müdür Yardımcısı

2- Dr. Zeki ÇİFTÇİ Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü,

Genel Müdür Yardımcısı



YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 
EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Gü-
venliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü
maddesinde geçen “30 uncu” ibaresi “3 üncü ve 30 uncu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f)  bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, aynı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) ve (ğ) bentleri eklen-
miş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (ğ) bendinde geçen “üniversitelerin
fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri mezunları” ibaresi “fizikçi,
kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar” olarak değiştirilmiştir.

“f)  İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakan-
lıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında
çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte-
lerin mezunları ile teknik elemanı,”

“g)  Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,
ğ) Komisyon: Bakan veya Bakanlık Müsteşarı tarafından belirlenecek bir yetkilinin

başkanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığından
seçilecek üyeler ile gerek görüldüğünde üniversitelerin tıp, hukuk, eğitim, mühendislik ve ile-
tişim fakültelerinden seçilecek öğretim üyelerinden oluşan Komisyonu,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, (b) bendi kaldırılmış ve (c) bendi teselsül ettirilmiştir.

“a) Çalışanları arasından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendindeki niteliklere
sahip çalışanı, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak iş güvenliği uzmanı ola-
rak görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâ-
linde, bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya yetkilendirilmiş toplum
sağlığı merkezlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,
ikinci fıkrasında geçen “(4) ve (5)” ibaresi “(3) ve (4)” olarak değiştirilmiştir.

“(1) İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:
a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş gü-

venliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine ka-
tılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,

2) Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan;
iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanlara,

3) Genel Müdürlük veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya
mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlara,

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev
yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine,
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5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl
fiilen görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik ele-
manı olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına,

EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.
b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş gü-

venliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine ka-
tılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mi-
marlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara,

2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühen-
dislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan (B) sınıfı iş
güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,

3) İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman
olan iş müfettişleri hariç, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dahil
en az on yıl görev yapan müfettişlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak
yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,

EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.
c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği

uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin me-
zunları ile teknik elemanlara,

2) İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman
olan iş müfettişleri hariç Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en
az on yıl görev yapan müfettişlerden (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılanlara,

EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine (4)

numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
“5) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgi-

leri, İSG KATİP’e bildirmek.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde,  ikinci fıkrasında geçen “1000” ibareleri “2000” olarak, üçüncü fıkrasında geçen
“750” ibareleri “1500” olarak, dördüncü fıkrasında geçen “500” ibareleri “1000” olarak, beşinci
fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Diğer işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.”

“Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda
geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında geçen “(ç) ve
(g)” ibaresi “(ç), (g) ve (h)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin bi-
rinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Derslik pencerelerinin; doğal havalandırmaya müsaade edecek şekilde binanın dış
cephesinde olması, pencere alanının bulunduğu bölümün taban alanının %10’undan az olma-
ması ve yerden yüksekliğinin 90 santimetreden fazla olmaması gerekir.”

11 Ekim 2013 – Sayı : 28792                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3



MADDE 9 –  Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Eğitim kurumları,
a) İş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için bu Yönetmelikte belir-

tilen eğitici belgesine sahip olan en az dört eğiticiyle tam süreli iş sözleşmesi yapar. Bu eğiti-
cilerden en az biri mühendis olmak zorunda olup en fazla ikisi aynı meslek dalından olabilir.

b) İşyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için bu Yö-
netmelikte belirtilen eğitici belgesine sahip olan biri işyeri hekimi olmak üzere ikisi hekim,
ikisi mühendis ve kalan ikisi farklı meslek dalından olmak üzere en az altı eğiticiyle tam süreli
iş sözleşmesi yapar.

(2) Bakanlık ve Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları;
a) İş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için bu Yönetmelikte belir-

tilen eğitici belgesine sahip olan en az iki eğiticiyi tam süreli ve en az iki eğiticiyi de kısmi
süreli görevlendirir. Bu eğiticilerden en az biri mühendis olmak zorunda olup en fazla ikisi
aynı meslek dalından olabilir.

b) İşyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için bu Yö-
netmelikte belirtilen eğitici belgesine sahip olan biri işyeri hekimi, biri mühendis ve kalan ikisi
farklı meslek dalından olmak üzere en az dört eğiticiyi tam süreli ve en az iki eğiticiyi de kısmi
süreli görevlendirir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası ve onikinci fık-
rasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Eğitim kurumunda sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya
bu kişinin görevinden ayrılması halinde durum en geç üç gün içinde Genel Müdürlüğe yazıyla
bildirilir. Görevden ayrılan sorumlu müdürün yerine en geç 30 gün içerisinde yeni sorumlu
müdür atanır ve durum Genel Müdürlüğe yazıyla bildirilir.”
“Günlük olarak, programa ait derslerin tamamının bitiminde katılımcı devam çizelgesi sorumlu
müdür tarafından onaylanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
geçen “sağlamak” ibaresi “takip etmek” olarak değiştirilmiş, (c) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bent eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak.”
“(2) Eğitim kurumlarından talep edilen veya eğitim kurumlarınca bildirilen her türlü

belgeye ilişkin iş ve işlemler sorumlu müdür tarafından imzalanarak Genel Müdürlüğe gönde-
rilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,
ikinci fıkrasında geçen “hukuki” ibaresi “hukuki ve cezai” şeklinde ve dördüncü fıkrası aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim kurumları eğitime başlayabilmek için; Komisyonca belirlenen müfredat
esas alınarak hazırlanan teorik eğitim programını, eğitim verilecek konulara uygun en az bir
en fazla iki olmak üzere eğiticilerin yedeklerinin de yer aldığı eğiticiler ile eğitime katılacak-
ların listesini eğitimin başlangıç tarihinden en az üç iş günü önce Bakanlığa elektronik ortamda
bildirirler.”

“(4) Adaylar, teorik eğitimde mazeretli veya mazeretsiz en fazla altı ders saati devam-
sızlık hakkına sahiptir. Ancak uygulamalı eğitimin tamamına katılım zorunludur. Katılım zo-
runluluğuna aykırılığın 5 yıl içerisinde tespiti halinde kişi hakkında belge düzenlenmiş olsa
dahi 32 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri gereğince belgeleri iptal edilir.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Genel
Müdürlükçe” ibaresi “Komisyon tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “Genel
Müdürlükçe” ibaresi “Komisyon tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Yenileme eğitim programlarının süresi iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi olanlar
için 30 saatten az, diğer sağlık personeli belgesi sahibi olanlar için 18 saatten az olamaz. Bu
programlar, yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eği-
ticilerin nitelikleri Komisyonca belirlenir.”

“(4) Yenileme eğitiminin tamamına katılım zorunludur. Katılım zorunluluğuna aykırı-
lığın tespiti halinde kişi hakkında vize işlemi tamamlanmış olsa dahi belgesi geçersiz sayılarak
vize işlemi iptal edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Genel
Müdürlükçe” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında geçen “en fazla iki
defa” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve üçüncü fıkranın birinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci alt bendi uya-
rınca eğitim alma şartı aranmaksızın sınavlara katılım hakkı tanınanlar, bu haklarını en fazla
iki defada kullanabilirler.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlükçe” ibaresi madde metninden çıka-
rılmıştır.

“(1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi:
a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan;
1) En az beş yıl (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yaptığını belgeleyen (A) sınıfı iş gü-

venliği uzmanlarına,
2) En az on yıllık mesleki tecrübeye sahip olup iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği

programında doktora yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
3) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl

görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, en az on yıl görev yapmış mühendislik, mi-
marlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlara,

4) Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev
yapmış müfettişlere,

5) Uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış çalışma ve sosyal güvenlik
eğitim uzmanlarına,

b) Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun olarak üniversitelerde en az dört
yarıyıl ders veren mühendis, mimar, fizikçi, kimyager, biyolog, teknik öğretmen, hukukçu ve
hekimler ile bu alanlarda lisansüstü eğitim almış olan öğretim üyelerinden Komisyonca belir-
lenen eğitim müfredatına uygun ders verdiğini belgeleyen ve Bakanlıkça belgeleri uygun gö-
rülenlere

EK-7’deki örneğine uygun olarak düzenlenir.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiticisi, müfredatta belirtilen konu içe-

riklerinin tamamının derslerde ele alınmasını ve öğrenim hedeflerine ulaşılmasını sağlar. Müf-
redatta ve Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapar.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
geçen “Genel Müdürlükçe” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin başlığı “Genel Müdürlüğün görev,
yetki ve sorumlulukları ile denetim” olarak, altıncı fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Eğitim kurumlarında görev alan eğiticilerin listesi Genel Müdürlükçe Sosyal Gü-
venlik Kurumuna İSG-KATİP üzerinden bildirilir.”

“(7) Eğitim kurumlarının ilk başvuru incelemesi ve işleyiş denetimi Genel Müdürlük
tarafından, katılımcıların devam durumlarının ve eğitici uygunluğunun denetimi ise Genel Mü-
dürlük personeli ile Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Sosyal Güvenlik İl Mü-
dürlükleri bünyesinde görev yapan Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından yapılır. Yapılan
tespitler Genel Müdürlüğe bildirilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi
ve beşinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ Ancak, yetki belgesinin geçerliliği askıya alınan veya belgesi doğrudan iptal edilen eğitim
kurumunun faaliyeti onaylı programlar bitinceye kadar devam eder.”

“ç) Yetki belgesinin amacı dışında kullanıldığının veya yetki aldıkları adreste Genel
Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konularda hizmet verdiği veya faaliyette bulunduğunun tes-
piti,”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sınıflar arası yükselme
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;
a) Başvurdukları tarihte adlarına 1500 gün prim ödenenler, (B) sınıfı iş güvenliği uz-

manlığı belge sınavına,
b) Başvurdukları tarihte adlarına 3000 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uz-

manlığı belge sınavına,
girmeye hak kazanırlar.
(2) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;
a) Başvurdukları tarihte adlarına 1800 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uz-

manlığı belge sınavına,
girmeye hak kazanırlar.
(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılanlar Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin ikinci fık-

rasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde düzenlenecek sınavlara iki defaya mah-
sus girme hakkı kazanırlar. Başvuruda istenecek belgeler Bakanlıkça ilan edilir.

(4) Birinci ve ikinci fıkrada sayılanlar, yapılacak sınavda başarılı olamadıkları takdirde
sahip oldukları belge ile çalışmaya devam ederler.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Sınav hakkı
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 15/8/2009 tarihinden sonra Bakanlıkça yetkilendirilmiş eği-

tim kurumlarından eğitim alıp sınav hakkını kaybedenler, bu maddenin yayım tarihi itibariyle
1 yıl içinde ilgili sınavlara katılabilirler.

Eğitim kurumlarını uyumlaştırma
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan eğitim

kurumları üç ay içinde 18 inci maddede belirtilen eksikliklerini tamamlarlar.”
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MADDE 24 –  Aynı Yönetmeliğin EK-5’inde yer alan İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim
Kurumu Günlük Katılımcı Devam Çizelgesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin EK-8’inde yer alan İş Güvenliği Uzmanları, Eğiti-
ciler ve Sorumlu Müdürler İçin İhtar Tablosuna yedinci maddeden sonra gelmek üzere aşağı-
daki maddeler eklenmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin EK-9’unda yer alan İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim
Kurumları İçin İhtar Tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 27 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 28 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/12/2012 28512

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/1/2013 28545
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV

OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, toplu iş sözleşmesi yetki tespit süreci ile grev

oylamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu

İş Sözleşmesi Kanununun 42 ve 61 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Görevli makam: İşyeri toplu iş sözleşmesi için işyerinin, işletme toplu iş sözleşmesi

için işletme merkezinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünü, aynı çalışma
ve iş kurumu il müdürlüğünün yetki alanına giren işyerleri için yapılacak grup toplu iş sözleş-
melerinde bu işyerlerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünü, birden fazla
çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini kapsayacak grup toplu iş
sözleşmesi için ise Bakanlığı,

c) Yetki belgesi: Yetki şartlarına sahip olduğu kesinleşen işçi sendikasına Bakanlıkça
verilen belgeyi,

ç) Yetki tespiti: Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünü üyesi
bulunduran işçi sendikaları için başvuru tarihi itibarıyla işyeri ya da işletmelerde sendikalı iş-
çilerin çalışan işçilere oranının Kanunun aradığı çoğunluğa uygun olup olmadığının tespitini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yetki Tespiti

Yetki şartları
MADDE 4 – (1) İşçi sendikasının toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olması;
a) Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünün,
b) Toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyerinde çalışan işçilerin başvuru tarihi

itibarıyla yarıdan fazlasının, işletmede ise yüzde kırkının kendi üyesi olmasına bağlıdır.
(2) İşletme toplu iş sözleşmeleri için işletme kapsamındaki işyerleri bir bütün olarak

dikkate alınır ve yüzde kırk çoğunluk buna göre hesaplanır.
(3) İşletmede birden çok sendikanın yüzde kırk veya fazla üyesinin olması durumunda

başvuru tarihinde en çok üyeye sahip sendikaya olumlu tespit yetkisi verilir. Aynı tarihli baş-
vurularda işletmedeki üye sayılarının eşit olması halinde olumsuz yetki tespiti verilir.

(4) Aynı işkolunda kurulu işçi sendikalarının aynı işyeri veya işletme için farklı tarih-
lerde yetki tespit başvurusunda bulunması halinde Bakanlık ilk başvuruyu öncelikle sonuçlan-
dırır.

İşkolu istatistiklerinin düzenlenmesi ve yayımlanması
MADDE 5 – (1) Bir işkolunda çalışan işçilerin yüzde üçünün tespitinde, Bakanlıkça

her yıl ocak ve temmuz aylarında Resmî Gazete’de yayımlanan işkolu istatistikleri esas alınır.
(2) Yayımlanan istatistiklerde her bir işkolundaki toplam işçi sayısı ile işkollarındaki

sendikaların üye sayıları yer alır.
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(3) Bakanlık, yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde ken-
disine gönderilen üyelik ve üyelikten çekilme bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna ya-
pılan işçi bildirimlerini esas alır.

(4) Yayımlanan istatistik, toplu iş sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik ya-
yımlanıncaya kadar geçerlidir.

(5) Yetki belgesi almak üzere başvuran veya yetki belgesi alan işçi sendikasının yetki-
sini, daha sonra yayımlanacak istatistikler etkilemez.

İstatistiklere yapılan itirazlar
MADDE 6 – (1) Yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde itiraz edilmeyen ista-

tistik kesinleşir.
(2) İstatistiğin gerçeğe uymadığı gerekçesiyle on beş gün içinde Ankara İş Mahkeme-

sine başvurulabilir. Mahkeme itirazı on beş gün içinde sonuçlandırır.
(3) Mahkemece verilen karar, ilgililerce veya Bakanlıkça temyiz edilebilir. Yargıtay

temyiz talebini on beş gün içinde kesin olarak karara bağlar.
Yetki tespit başvurusu
MADDE 7 – (1) Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası, Bakanlığa yazılı

olarak başvurarak yetkili sendika olduğunun tespitini ister. İşveren sendikası veya sendika üyesi
olmayan işveren de Bakanlığa yazılı olarak başvurarak yetkili işçi sendikasının tespitini iste-
yebilir.

(2) Yetki tespit başvurusunun Bakanlık evrak kayıtlarına alındığı tarih başvuru tarihi
olarak kabul edilir.

(3) Yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi varsa, taraflar bu sözleşmenin sona ermesinden
önceki yüz yirmi gün içerisinde yetki tespit başvurusunda bulunabilir.

(4) Yetkili işçi sendikasının tespitinde, sigortalılığın başlangıcı ile sona ermesine ilişkin
olarak yetki tespit başvurusu tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmamış bildi-
rimler dikkate alınmaz.

Olumlu yetki tespiti
MADDE 8 – (1) İşçi veya işveren sendikası ya da sendika üyesi olmayan işveren tara-

fından yetki tespit başvurusunda bulunulması halinde Bakanlık, başvuru tarihi itibariyle yetki
şartlarına sahip işçi sendikasına olumlu yetki tespiti verir.

(2) Yetki tespit yazısında; yetki şartlarını taşıyan sendikanın adı, yetki kapsamına giren
işyeri veya işyerleri ile işçi ve üye sayıları, toplu iş sözleşmesinin düzeyi ve görevli makamın
neresi olduğu hususları yer alır.

(3) Olumlu yetki tespit yazısı, yetki şartlarını taşıyan sendikaya, o işkolunda kurulu di-
ğer işçi sendikalarına, taraf olacak işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverene ve
ilgili çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine, başvuru tarihinden itibaren altı iş günü içinde
bildirilir. Ancak kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin yüzde üçünden daha az üyesi bu-
lunan sendikalara bildirim yapılmaz.

Olumsuz yetki tespiti
MADDE 9 – (1) Bakanlık, yetki tespit başvurusunda bulunan işçi sendikasının başvuru

tarihinde yetki şartlarına sahip olmadığını tespit ettiğinde, olumsuz yetki tespitini sadece baş-
vuruyu yapan sendikaya bildirir. Olumsuz yetki tespit yazısında, işyeri ya da işletmenin unvan
ve adresi ile çalışan işçi sayısı ve kendi üye sayısı yer alır.

(2) Bakanlık, işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverenin yetki tespit baş-
vurusu halinde, başvuru tarihinde yetki şartlarına sahip bir işçi sendikasının bulunmadığını tes-
pit ettiğinde, durumu sadece işveren sendikasına veya sendika üyesi olmayan işverene bildirir.
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Yetki tespitine itiraz
MADDE 10 – (1) Kendilerine tespit yazısı gönderilen işçi veya işveren sendikaları

veya sendika üyesi olmayan işveren; taraflardan birinin veya her ikisinin yetki şartlarına sahip
olmadığı veya kendisinin bu şartları taşıdığına dair itirazda bulunabilir. Kurulu bulunduğu iş-
kolunda çalışan işçilerin yüzde üçünden daha az üyesi bulunan işçi sendikası yetki itirazında
bulunamaz.

(2) Yetki tespitine itiraz, nedenleri belirtilmek suretiyle yazının kendilerine tebliğ edil-
diği tarihten itibaren altı iş günü içinde mahkemeye yapılır. İtiraz dilekçesinin mahkemeye ve-
rilmeden önce görevli makama kayıt ettirilmesi gerekir.

(3) İşçi ve üye sayılarının tespitinde maddi hata ve süreye ilişkin itirazlar mahkeme ta-
rafından altı iş günü içinde duruşma yapılmaksızın kesin olarak karara bağlanır.

(4) Yetki şartlarına sahip olmadığı bildirilen işçi sendikası, altı iş günü içerisinde yetkili
olup olmadığının tespiti için dava açabilir. Mahkeme açılan davayı o işkolunda çalışan işçilerin
en az yüzde üçünü üye kaydeden işçi sendikaları ile işveren sendikası veya sendika üyesi ol-
mayan işverene de bildirir. Mahkeme davayı iki ay içinde sonuçlandırır.

(5) İtiraz, karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini durdurur.
Yetki belgesi
MADDE 11 – (1) Yetki tespit yazısına süresi içinde itiraz edilmemişse, sürenin bitimini

takip eden altı iş günü içinde ilgili sendikaya Bakanlıkça yetki belgesi verilir.
(2) Tespit yazısına yapılan itiraz mahkemece reddedilmişse, kesinleşme şerhli mahkeme

kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde ilgili sendikaya Bakanlıkça yetki
belgesi verilir.

(3) Tespit yazısı ile kendisine yetki şartlarına sahip olmadığı bildirilen sendikanın yap-
tığı itiraz sonucunda, yetki şartlarına sahip olduğunun yargı kararı ile tespit edilmesi halinde
kesinleşme şerhli mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde ilgili
sendikaya Bakanlıkça yetki belgesi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Grev Oylaması

Grev oylaması talebi
MADDE 12 – (1) Grev oylaması talebi, grev kararının işyerinde ilan edildiği tarihten

itibaren altı iş günü içinde işyerinin bağlı bulunduğu görevli makama yazılı olarak yapılır.
(2) İşletme toplu iş sözleşmesi yapılmasına ilişkin uyuşmazlıkta grev oylaması talebi,

işletmenin her bir işyerinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılır.
(3) Grup toplu iş sözleşmesi yapılmasına ilişkin uyuşmazlıkta grev oylaması talebi,

grubun her bir işyerinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılır.
(4) Grev oylaması talebi, işyerinde çalışan her bir işçi tarafından ayrı ayrı yapılabileceği

gibi, tek bir dilekçenin işçiler tarafından topluca imzalanması şeklinde de yapılabilir.
(5) Grev oylaması talebi, grev kararının ilan edildiği tarihte o işyeri veya işletmede ça-

lışan işçilerin en az dörtte birinin başvurusu ile yapılır. Bu orana ulaşılıp ulaşılmadığı görevli
makamca belirlenir.

Grev oylamasının yapılması
MADDE 13 – (1) Görevli makam, talebin yapılmasından başlayarak altı iş günü içinde

görevlendireceği memurların gözetimi altında ve işyerinde grev oylamasını gerçekleştirir.
(2) Görevli makam, grev oylamasının gün ve saatini, iş saatleri dışında veya iş akışını

kesintiye uğratmayacak şekilde belirler. Oy verme gün ve saati en az bir iş günü önceden işye-
rinde işçilerin görebilecekleri bir yerde ilan edilir.
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(3) Grev oylamasına grev ilanının yapıldığı tarihte işyerinde veya işletmede çalışan iş-
çiler katılabilir. Ancak, işveren veya işveren adına işletmenin bütününü yöneten işveren vekil-
leri grev oylamasına katılamaz.

(4) Grev oylaması, serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif ve döküm esasına göre yapılır. Oy
sayımı sırasında işçi ve işveren sendikası temsilcisi veya işveren temsilcisi gözlemci olarak
bulunabilir.

(5) İşletme toplu iş sözleşmesi yapılmasına ilişkin uyuşmazlıkta grev oylaması, işlet-
menin her bir işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce aynı tarihte
yapılır. Grev oylamasının sonuçları işletme merkezinin bağlı bulunduğu görevli makamda top-
lanır ve belirlenir.

(6) Grup toplu iş sözleşmesi yapılmasına ilişkin uyuşmazlıkta grev oylaması, grubun
her bir işyerinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yapılır. Grev oy-
lamasının sonuçları her bir işyeri veya işletme için ayrı ayrı belirlenir.

Grev oylamasının sonucu
MADDE 14 – (1) Grev oylamasında, oylamaya katılanların salt çoğunluğu, grevin ya-

pılmaması yönünde karar verirse, grev kararı uygulanamaz.
(2) Grev oylamasının sonucu üç nüsha olarak düzenlenecek bir tutanakta belirtilir. Tu-

tanağın bir nüshası görevli makamda saklanır. Diğer nüshalar ise, işveren veya işveren sendi-
kasına ve grev kararı veren işçi sendikasına gönderilir.

Grev oylamasına itiraz
MADDE 15 – (1) Oylamaya ilişkin itirazlar, oylama gününden başlayarak üç iş günü

içinde mahkemeye yapılır. İtiraz, mahkemece üç iş günü içinde kesin olarak karara bağlanır.
(2) Grev oylamasına taraf işçi veya işveren sendikaları ya da sendika üyesi olmayan

işveren itiraz edebilir.
(3) İtiraz sonucunda grev oylaması, oylamanın tekrarlanmasını gerektiren bir sebeple

mahkemece iptali halinde, kesinleşmiş mahkeme kararının görevli makama tebliğinden itibaren
altı iş günü içerisinde aynı esaslara göre tekrarlanır.

Grev oylaması sonucunun kesinleşmesi
MADDE 16 – (1) Grev oylaması sonucunun uygulamaya konulabilmesi için oylamaya

ilişkin itiraz süresinin geçmesi veya itirazın kesin olarak sonuca bağlanması gerekir.
(2) Grev oylaması sonucunda, grev yapılmaması yönündeki kararın kesinleşmesinden

itibaren altı iş günü içinde, işçi sendikası Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir.
(3) Grev oylaması sonucunda, grev yapılmaması yönündeki kararın kesinleşmesinden

itibaren, altı iş günü içerisinde anlaşma sağlanamazsa veya Yüksek Hakem Kuruluna başvu-
rulmamışsa işçi sendikasının yetkisi düşer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisi ile yetki tespit başvuru-

larında Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara bağlı işçi sendikalarının kurulu
bulunduğu işkolunda en az yüzde üç üye şartı, 2013 Ocak ayı istatistiklerinin yayımı tarihinden
1/7/2016 tarihine kadar yüzde bir, bu tarihten 1/7/2018 tarihine kadar ise yüzde iki olarak uy-
gulanır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK

SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Bakanlığı hukuk müşaviri

ve avukat kadrolarına ilk defa atanacaklarda aranacak şartlar ile yapılacak giriş sınavlarının
şekli ve uygulanması ile Sınav Komisyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Bakanlık hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Başkanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını,
ç) Giriş Sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacakları belirlemek üzere,

KPSS (B) sonuçlarına göre Bakanlıkça belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan
yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

d) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-
kezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,
f) Müsteşar: Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarını,
g) Sınav Komisyonu: Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav Komisyonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav Komisyonunun oluşumu
MADDE 4 – (1) Sınav Komisyonu, Müsteşar veya görevlendireceği bir Müsteşar Yar-

dımcısının başkanlığında; Müsteşar Yardımcıları, hukuk müşavirleri veya avukatlar arasından
Müsteşar tarafından belirlenecek iki üye ile 1. Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanı
olmak üzere beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Müsteşar tarafından bu fıkrada belirtilenler arasın-
dan üç yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katı-
lamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır.

(2) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşle-
rinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)
kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan
üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(3) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama
sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte
belirtmek zorundadır.

Sınav Komisyonunun görevleri
MADDE 5 – (1) Sınav Komisyonu, Giriş Sınavı ilanında yer alacak hususların tespit

edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer iş-
lemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.
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Giriş Sınavı
MADDE 6 – (1) Bakanlığa ait hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına Giriş Sınavı ile

atama yapılır. Giriş Sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülen zaman-
larda Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Giriş Sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı
veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına Sınav Komisyonunca karar verilir.

(2) Sınav Komisyonunca kararlaştırılması halinde yazılı sınav; klasik ve test ya da kla-
sik veya test usulünde yapılabilir. Sınav Komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı Ölç-
me, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir. Bu durumda sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ile
sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

Giriş Sınavı duyurusu
MADDE 7 – (1) Giriş Sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri,

KPSSP3 asgari puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, baş-
vuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, atama yapılması planlanan kadro sayısı,
sınıfı ve dereceleri ve gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî
Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve
Bakanlık internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş Sınavı başvuru şartları
MADDE 8 – (1) Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları ge-

rekir;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak,
b) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, Giriş

Sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak,
ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine

sahip olmak.
Giriş Sınavı başvuru işlemleri
MADDE 9 – (1) Giriş Sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen

adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.
(2) Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıktan veya Bakanlık internet adre-

sinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler;
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında

tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Özgeçmiş,
ç) Üç adet vesikalık fotoğraf,
d) Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.
(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığa

teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla adayın bulunduğu yerdeki kamu
kurumları veya Bakanlıkça da onaylanabilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin Giriş Sınavı duyurusunda
belirtilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler
dikkate alınmaz.

(5) Bu Yönetmelikte yer verilen Giriş Sınavına ilişkin iş ve işlemler Başkanlıkça yerine
getirilir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Başkanlıkça, sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular

incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan her-
hangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
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(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek
puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının beş katını geçme-
mek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla
aynı puana sahip adaylar da Giriş Sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Bakanlık internet
sitesinde duyurulur.

(3) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri,
Giriş Sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri
halinde kendilerine teslim edilir.

Yazılı sınav ve konuları
MADDE 11 – (1) Giriş Sınavının yazılı olarak yapılması halinde sorular, genel kültür

ve genel yetenek alanında yüzde otuz, mesleki alan bilgisinde ise yüzde yetmiş oranında olmak
üzere hazırlanır.

(2) Sınav sorularının hangi konulardan oluşacağı hususu sınav ilanında duyurulur.
(3)Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sa-

yılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.
Sözlü sınava çağrı
MADDE 12 – (1) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan aday-

ların; yalnızca sözlü sınav yapılması halinde ise ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en
yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan kadro sayısının beş katı kadar ada-
yın isimleri (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek
Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş Sınavı ilanında belirtilen konular ile birlikte Bakanlığın faaliyet alanıyla ilgili

konular,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.
(2) Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan,

diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(3) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Komisyonu üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş Sınavı sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 14 – (1) Sınav Komisyonu; yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların

aritmetik ortalamasını veya yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınav notunu esas ala-
rak başarılı olanların listesini belirler. Ayrıca, Giriş Sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının
en fazla yarısına kadar yedek liste tespit edilebilir. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken,
adayların Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı pua-
nının da eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sınav Komis-
yonunun belirlediği başarı listesi Başkanlığa gönderilir.

(2) Başarı listesi Bakanlık ilan panosunda ve Bakanlık internet sayfasında ilan edilir.
Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç bildirilir.

(3) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak Sınav Ko-
misyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonunca varsa sözlü sınav tarihinden önce
ve her halde en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı
olarak bildirilir.
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(4) Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından
daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar
için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 15 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyan-

da bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 16 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Başkanlıkça
saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atanma ve Bildirim

Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 17 – (1) Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanmak üzere yapılan Giriş

Sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;
a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,
ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına

dair yazılı beyan,
d) Mal bildirimi.
Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanma
MADDE 18 – (1) Giriş Sınavını kazananlar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde

hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanırlar.
(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
(3) Atamaları yapılan hukuk müşaviri ve avukatların görevlerine başlamalarında 657

sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.
(4) Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanların yerine, sınav sonuçlarının ilan

edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay içerisinde Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası
dikkate alınarak atama yapılabilir.

Bildirim
MADDE 19 – (1) Giriş Sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Per-

sonel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak-
kında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.
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İçişleri Bakanlığı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü)’ndan:
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK

SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Genel Müdürlük hukuk müşaviri ve avukat

kadrolarına atanacaklarda aranacak nitelikler, giriş sınavının şekli ve uygulanmasını düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlükte hukuk müşaviri ve avukat kadro-

larına atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: İçişleri Bakanını,
b) Birim amirleri: Genel Müdürlük daire başkanlarını ve I. Hukuk Müşavirini,
c) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,
d) Giriş sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat alımı için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sı-

navı,
e) KPSS (B): B Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,
g) Sınav Komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınav komisyonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlüğe ait hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına, boş kadro

ve ihtiyaç durumuna göre, KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması esas alınarak yapılacak
yazılı ve/veya sözlü sınavı sonundaki başarı sıralamasına göre atama yapılır.

Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları ge-

rekir:
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde

belirtilen genel şartları taşımak,
b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş

sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak,
c) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
ç) Avukatlık kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine

sahip olmak.
Giriş sınavının duyurulması
MADDE 7 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru

tarihi, istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri
ve zamanı, KPSSP3 asgari puan, atama yapılması planlanan kadro sayısı, kadronun sınıfı ve
derecesi ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az bir ay önce, Resmî Gazete’de,
yurt düzeyinde günlük olarak yayımlanan tirajı yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.
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Giriş sınavı başvuru işlemleri ve sekretarya hizmetleri
MADDE 8 – (1) Sınava başvuru, şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen ad-

rese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.
(2) Sınava katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük internet

adresinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği; eğitimini yurtdışında

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.
b) Üç adet vesikalık fotoğraf.
c) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
ç) Özgeçmiş.
d) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.
(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Mü-

dürlüğe teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla adayın bulunduğu yer-
deki kamu kurumları veya Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda
belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki ge-
cikmeler dikkate alınmaz.

(5) Bu Yönetmelikte yer alan giriş sınavı ve Sınav Komisyonunun ilgili sekretarya hiz-
metleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Yapılan başvurular, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca incele-

nerek, giriş sınavı koşullarını taşıyan adaylarla ilgili olarak, ilanda belirtilen son başvuru günü
mesai bitiminde, toplam başvuru sayısını ve son aday numarasını da belirleyen bir tutanak dü-
zenlenir.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek
puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere
bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana
sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adayların isimleri ile söz konusu aday-
ların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Genel
Müdürlük internet sitesinde duyurulur

(3) Sınavlar Genel Müdürlükçe belirlenecek yerlerde yapılır.
Sınav konuları
MADDE 10 – (1) Sınav konuları şunlardır:
a) Anayasa Hukuku.
b) Medeni Hukuk.
c) Borçlar Hukuku.
ç) Ticaret Hukuku.
d) Medeni Usul Hukuku.
e) İcra ve İflas Hukuku.
f) İdare Hukuku.
g) İdari Yargılama Hukuku.
ğ) Ceza Hukuku.
h) Ceza Usul Hukuku.
ı) İş Hukuku.
i) Uluslararası Hukuk.
(2) Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek

şartıyla ilave konular da belirlenebilir.
Giriş sınavı komisyonu
MADDE 11 – (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdür veya görevlendireceği bir başkan

ve dört asıl ile üç yedek üyeden teşekkül eder. Komisyon üyeleri, genel müdür yardımcıları,
birim amirleri ile hukuk müşaviri/avukat arasından seçilir. 1. Hukuk Müşaviri ve İnsan Kay-
nakları Dairesi Başkanı komisyonun doğal üyesidir. Yükseköğretim kurumlarının öğretim
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üyeleri arasından da komisyon üyeleri seçilebilir. Genel Müdürlük dışından sınav komisyonuna
görevlendirilen üye sayısı ikiyi geçemez. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katı-
lamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre giriş sınavı komisyonuna katılırlar.

(2) Giriş sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşle-
rinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının ka-
tıldığı sınavlarda görev alamaz.

Giriş sınavı komisyonunun görevleri
MADDE 12 – (1) Giriş sınavı komisyonu, giriş sınavı ön hazırlık çalışmalarının yürü-

tülmesi, sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla il-
gili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oy-
lama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle
birlikte belirtmek zorundadır.

Sınavın değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Sınavın yazılı yapılması hâlinde, Sınav Komisyonu, sınav kâğıtlarını

değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf
açılır ve cevap kâğıtları numaralandırılır. Cevap kâğıtlarının değerlendirme notu, kâğıtların nu-
maralarının yer aldığı cetvele her üye tarafından ayrı ayrı yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte Sı-
nav Komisyonu başkanına teslim edilir. Yazılı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak
yazılı sınav başarı notu belirlenir. Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendir-
mesinin neticelendiği günü takip eden beş gün içinde Genel Müdürlüğünün internet sayfasında
yayınlanmak suretiyle duyurulur. Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden ya-
pılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Sadece yazılı
sınav sonucuna göre atama yapılması halinde, bu sınavda en yüksek puan alandan başlamak
üzere duyurulan azami boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Sınav notlarının aritmetik ortala-
masının eşitliği durumunda KPSS P3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(2) Sınavın yazılı ve sözlü yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı olanların tamamı
sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavdan başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.
Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yük-
sek not alandan başlamak üzere belirlenir.

(3) Sınavın sadece sözlü yapılması halinde, başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek
not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği duru-
munda KPSS P3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(4) Sözlü sınavda adaylar;
a) 10 uncu maddede yer alan sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Komis-

yonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar
puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda ba-
şarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puan-
ların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı

puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen hukuk müşaviri
ve avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluş-
turulan liste Genel Müdür onayına sunulur. Genel Müdürün onayladığı başarı listesi Genel Mü-
dürlük internet sitesinde ve Genel Müdürlük hizmet binasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.
Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

(2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından
itibaren altı ay süreyle geçerlidir.
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(3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.

(4) Duyuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Ya-
pılan itirazlar Sınav Komisyonunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve her halde en geç on
beş gün içinde sonuçlandırılır.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 15 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyan-

da bulunduğu veya sahte belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve ata-
maları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 16 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Genel Mü-
dürlükçe saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hukuk Müşaviri ve Avukat Atama ve Bildirim

Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 17 – (1) Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanmak üzere yapılan giriş

sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
b) Dört adet vesikalık fotoğraf.
c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına

dair yazılı beyanı.
d) Mal bildirimi.
e) Kamu etik sözleşmesi.
Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atama
MADDE 18 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı

kadar aday, başarı sıralamasına göre hukuk müşaviri veya avukat olarak atanır. Asıl listeden
hukuk müşavirliği veya avukatlığı kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayan-
ların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek aday liste-
sinden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
(3) Atamaları yapılan hukuk müşaviri ve avukatların görevlerine başlamalarında 657

sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.
Bildirim
MADDE 19 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Per-

sonel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak-
kında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN
GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Ba-
kanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlık, hizmet birimi olarak teşkil olunan
Başkan Yardımcılıkları, Hukuk Müşavirliği ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından, diğer
Kurumlar Başkanlık, hizmet birimi olarak teşkil olunan Başkan Yardımcılıkları, Hukuk Mü-
şavirliği, Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun hizmet birimleri ve gö-

revleri şunlardır:
a) İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı:
1) İlaçlar, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, ulusal ve uluslararası

kontrole tâbi maddeler, geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, homeopatik tıbbî ürünler ve özel amaçlı
diyet gıdalar hakkında düzenleme çalışmalarını yapmak, bu ürünlerin etkinlik, kalite ve gü-
venlilik verileri doğrultusunda izin ve ruhsat işlemlerini yürütmek.

2) İlaçta etkinlik ve güvenliliğin sağlanmasına yönelik gelişmeleri izlemek, gerekli do-
kümanları inceleyerek risk/yarar değerlendirmeleri yapmak ve riski en aza indirmek için gerekli
tedbirleri almak.

3) İlaç ve ilaç dışı klinik araştırmalar ve gözlemsel ilaç çalışmaları ile ilgili işlemleri
yürütmek.

4) Ecza depoları hakkında düzenleme çalışmalarını yapmak, ecza depolarının ruhsat-
landırılması ile ilgili işlemleri yürütmek.

5) Eczanelerle ilgili düzenleme çalışmalarını yapmak ve doğabilecek ihtilafların çözü-
müne yönelik usulleri belirlemek.

6) Somatik hücre tedavisi tıbbi ürünü, gen tedavisi tıbbi ürünü, doku mühendisliği ürünü
ve/veya kombine ileri tedavi tıbbi ürünü sınıfına giren ileri tedavi tıbbi ürünleri, allogreft ve
hücre tedavisi gibi doku ve hücre kaynaklı tıbbi ürünler ile ilgili düzenleme çalışmalarını yap-
mak ve bu ürünlerin etkinlik, kalite ve güvenlilik verileri doğrultusunda izin ve ruhsat işlem-
lerini yürütmek.

7) Sahte ve kaçak ilaç veya tıbbi ürünlere ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
8) Ürünlerin klinik, teknolojik, farmakolojik ve biyoyararlanım (BY)/biyoeşdeğerlik

(BE) değerlendirmenin yapılmasını koordine etmek, dosyalarda yer alması gereken bilgi stan-
dardizasyonunu sağlamak.

9) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
b) Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı:
1) Tıbbi cihaz ve kozmetikler hakkında düzenleme çalışmalarını yapmak, strateji ve

proje geliştirmek ve yürütmek.

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                 11 Ekim 2013 – Sayı : 28792

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22



2) Tıbbi cihaz kullanım güvenliğine dayalı standartların belirlenmesine yönelik işlemler
ile sınıflandırma, risk tanımlama gibi teknik değerlendirmeleri yapmak.

3) Tıbbi cihaz alanında hizmet gören kişi, kurum ve kuruluşları yetkilendirmek, yetki-
lendirme süreçlerinin takibini yapmak.

4) Tıbbi cihazların klinik araştırmalarına yönelik işlemleri yürütmek.
5) Protez, ortez, optik cihazlar ve işitme cihazları satış ve uygulama merkezlerini yet-

kilendirmek.
6) Tıbbi cihazlar alanında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşlara ait iş ve işlemleri

yürütmek.
7) Kozmetik ürünlerin ön inceleme, kayıt ve bildirim işlemlerini yürütmek.
8) Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerine dair düzenleme çalışmalarını

yapmak.
9) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
c) Ekonomik Değerlendirmeler ve Bilgi Yönetimi Başkan Yardımcılığı:
1) Avrupa Birliği müktesebatına uyuma ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve görüş bil-

dirmek.
2) Uluslararası standartlara uygun kalite çalışmaları yapmak, bu kapsamda kurum içi

ve dışı iletişimi ve koordinasyonu sağlamak.
3) Kurumun görev alanına giren ürünlerin sağlık teknolojilerini değerlendirmek.
4) Ruhsata esas ürünlerin fiyatlarını onaylamak, fiyat takibi yapmak.
5) İlaçların akılcı kullanımına yönelik faaliyetleri yürütmek.
6) Kurumun verilerini sayısal verilere dönüştürmek ve istatistiksel çalışmalar yapmak.
7) Bilgi sistemleri alt yapısının kurulması ve işletilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
8) Kurumsal kalite ve akreditasyon çalışmalarını yapmak.
9) Kurumun görev alanına giren ürünlerin tanıtımı ile ilgili mevzuat çalışmalarını yap-

mak ve ürün tanıtımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
10) Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünler hakkında düzenleme çalışmalarını ve izin

işlemlerini yürütmek.
11) Ülkemizde ruhsatlı olmayan veya ruhsatı bulunsa dahi yurt içinden tedarik edile-

meyen ürünlerin teminine veya şahsi tedavi amacıyla yurtdışından getirilmesini sağlamaya yö-
nelik hizmetler ve endikasyon dışı ilaç kullanımına ilişkin işlemleri yürütmek.

12) İlaç teminine ilişkin tüketici şikayetlerini değerlendirmek.
13) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
ç) Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı:
1) Yurtiçi ve yurtdışı ilaç üretim yerlerinde iyi üretim uygulamaları denetimleri yapmak

ve gerekli sertifikaları düzenlemek.
2) İlaç iyi dağıtım uygulamaları, iyi klinik ve laboratuvar uygulamaları, iyi farmakovi-

jilans uygulamaları denetimleri yapmak ve sertifika düzenlemek.
3) İlaçların kalite ve piyasa kontrolü işlemlerini yürütmek.
4) Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin üretim yerleri, depoları ve satış yerleri ile sertifi-

kalandırma süreçlerinin denetimini yapmak.
5) Tıbbi cihaz uyarı sistemi ve kozmetik uyarı sistemine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
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6) Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin piyasa gözetim ve denetimlerini yapmak.

7) Denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart ve

ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve

verimliliğini artırıcı tedbirler almak.

8) Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünler hakkında denetim işlemlerini yürütmek.

9) Tüketici şikâyetlerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

10) Kurum personelinin iş ve işlemleri hakkında Başkanın emri veya onayı üzerine de-

netim, inceleme ve soruşturma yapmak.

11) Performans denetimi yapmak.

12) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

d) Destek ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcılığı:

1) İnsan gücü ihtiyacını planlamak ve personelin performans değerlendirme ölçütlerini

oluşturmak.

2) Kadro standartlarına ve kariyer planlamasına ait iş ve işlemleri yürütmek.

3) Atama ve nakil işlemleri ile diğer personel hareketlerini düzenlemek ve yürütmek.

4) Personelin eğitim ve sertifikasyon faaliyetlerini, özlük, terfi, emeklilik, disiplin ve

benzeri işlemlerini yürütmek.

5) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma işlemlerini yürüt-

mek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım gibi destek hizmetlerini yürütmek veya

yürütülmesini sağlamak.

6) Taşınır ve taşınmazlara ilişkin işlemleri ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmek.

7) Sosyal hizmetler ile sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

8) Genel evrak ve arşiv hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek.

9) Kurumun görev alanına giren ürünlere ilişkin başvuru evrakının ön incelemesini

yapmak.

10) Halkla ilişkilere yönelik faaliyetleri planlamak ve yürütmek.

11) İlaç, biyolojik ürünler, tıbbi ürünler ile kozmetik ürünlerin analizlerini ve tıbbi cihaz

kalite kontrol testlerini yapmak, yaptırmak.

12) Türk Farmakopesini hazırlamak.

13) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/3/2012 28226

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/11/2012 28468
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Muş Alparslan Üniversitesinden:
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesine bağlı fakülte

ve yüksekokullarda lisans öğrenimi gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezu-
niyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muş Alparslan Üniversitesinin fakülte ve yüksek-

okullarına öğrenci kabulü, lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar ve me-
zuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14, 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Bahar yarıyılı: İkinci yarıyılı,
c) Birim: İlgili fakülte veya yüksekokulu,
ç) Bölüm başkanı: İlgili fakülte veya yüksekokulu bölümlerinin başkanlarını,
d) Dekan: İlgili fakülte dekanını,
e) Güz yarıyılı: Birinci yarıyılı,
f) İlgili kurul: Fakülte veya yüksekokul kurullarını,
g) İlgili yönetim kurulu: Fakülte veya yüksekokul yönetim kurullarını,
ğ) Müdür: Yüksekokul müdürünü,
h) Öğrenci İşleri: Muş Alparslan Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,
ı) Rektör: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,
i) Rektörlük: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünü,
j) Senato: Muş Alparslan Üniversitesi Senatosunu,
k) Temel alan: Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi kapsamında belirlenen eğitim ve

öğretim temel alanlarını,
l) Üniversite (MŞÜ): Muş Alparslan Üniversitesini,
m) Üniversite Yönetim Kurulu: Muş Alparslan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler

Giriş ve kayıt şartları
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda kayıtlara ilişkin esaslar

şunlardır:
a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda;

o öğretim yılında Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya
özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak bölümlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puan ile
şartlara sahip olmak ve özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekir.
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b) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen
başvurmaları gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Zorunlu hallerde, öğrencinin noter ve-
kâletiyle belirlediği vekili aracılığı ile kayıt yaptırılabilir. Öğrencilerin fakülte ve yüksekokul-
lara kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Rektörlükçe
belirlenen tarih ve yerde yapılır. Kayıtlarda istenen belgelerin,  aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın be-
yanına dayanılarak işlem yapılır.

c) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tara-
fından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

ç) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye,  öğrenci işleri tarafından kimlik kartı
verilir. Bu kimlik kartı, eğitim-öğretim süresi boyunca her yıl yenilenir. Kimlik kartının kay-
bedilmesi halinde, yenisini almak için, gazetede kayıp ilanı verilmesi gerekir.

Danışmanlık
MADDE 6 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili bölüm başkanınca, bölümün

öğretim üyeleri arasından bir akademik danışman atanır.  Yeterli öğretim üyesi bulunmayan
bölümlerde, diğer öğretim elemanları da danışman olarak atanabilir. Gerektiğinde, birim ami-
rinin görevlendirmesiyle, diğer bölümlerden de danışman ataması yapılabilir.  Danışman; öğ-
renciyi öğrenimi süresi boyunca izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrenciler, danışmanlarının
görüşünü alarak, her yarıyıl/yılbaşında alacakları derslere kayıt yaptırırlar. Bölüm başkanı, ge-
rektiğinde danışmanlardan öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteye-
bilir. Danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için; danışman,  her öğrenci için akademik
izleme dosyası tutar.

Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Üniversitede kayıt yenileme esasları şunlardır:
a) Öğrenci; her yarıyılın/yılın başında, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde,

ilgili mevzuatla belirlenen öğrenim katkı payını/öğrenim ücretini yatırıp, dersleri seçmek su-
retiyle kaydını yenilemek zorundadır. Ders kayıt işlemleri, öğrencilere ilanen veya internet or-
tamında duyurulur. Öğrenciler derslere kayıtlarını, Senatonun tespit ettiği esaslar ve Rektörlük
tarafından belirlenen usullere göre, öğrenci işlerinin belirlediği yerlerde veya bilgisayar orta-
mında interaktif olarak yenilerler. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
Kayıt işleminin tamamlanması için, danışman öğretim elemanından onay alınması gerekir.

b) Kayıt yenileme süresi bir hafta olup; tarihleri, Senatonun belirlediği akademik tak-
vimle ilan edilir. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin, haklı ve geçerli sebeplere
dayanan mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yenilenip yenilenmemesine, ilgili birimin yö-
netim kurulu, yarıyılın/yılın başlangıcından, ikinci haftanın sonuna kadar geçen süre içinde
karar verir. Yönetim kurulunca kabul edilebilir mazereti bulunmayan öğrencinin kaydı yeni-
lenmez. Öğrenim katkı payı/öğrenim ücreti borcu olan öğrencinin, kanuni gecikme faizi ile
birlikte borcu ödenmedikçe, kaydı yenilenmez. Bu öğrenciler, kaydını yaptırmamış oldukları
yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz ve sınavlara giremezler. Öğrencinin kayıt
yaptırmamış olduğu yarıyıl/yıl, öğrenim süresinden sayılır.

c) Öğretim programlarındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için, önceki yarıyıllar-
dan/yıllardan belirli ders veya derslerin başarılmış olması, ön şart olarak kabul edilebilir. Her-
hangi bir dersin alınabilmesinde başarılması ön şart olan ders veya dersler, bölümlerin önerisi,
ilgili kurulların uygun görüşüyle Senatoya sunulur ve Senato tarafından kabul edildikten sonra
ilan edilir.
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ç) Öğrenci, kayıt sırasında kayıt olduğu yarıyıl/yıl dersleri ile tekrarlamak zorunda ol-
duğu ve alt yarıyıllardan/yıllardan almadığı derslerden olmak üzere,  haftada 30 MŞÜ kredi
üst sınırını aşmamak şartıyla, öğretim planındaki derslerden almak istediklerini seçer. Bu se-
çimde, önceki yarıyıllarda/yıllarda devamsız ve başarısız olduğu dersler ile hiç almadığı ders-
lere öncelik vermesi zorunludur. Kendi bölümünde/anabilim dalında, sadece ders çakışması
nedeniyle alamadığı dersleri; diğer dört yıllık bölümlerde/anabilim dallarında açılan aynı kodlu
dersleri seçerek alabilir. Öğrenci; mezun durumunda olduğu eğitim-öğretim yılının, her iki ya-
rıyılında da,  bu yönetmelikteki derse devam şartı dâhilinde, 40 saatlik derse kayıt yaptırabilir.

d) Üçüncü yarıyılın/ikinci yılın başından itibaren, ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’nin
altında olan öğrenciler; önceki yarıyıllardan/yıllardan sırasıyla başarısız oldukları ve almadık-
ları dersler ile bir önceki yılda ağırlıklı not ortalamasının 2.00’ın altında olduğu yarıyıldan/yıl-
dan DD ve DC notu aldıkları derslerden açılanları öncelikli olarak almak zorundadırlar. Ağır-
lıklı genel not ortalaması 2.00 veya üstünde olan öğrenciler de istemeleri halinde, bu Yönet-
melikteki kredi ve saat sınırlamalarına bağlı kalmak şartıyla; DD ve DC notu aldıkları dersleri
tekrar alabilirler. Bu şekilde alınan derslerde, en son alınan notlar geçerlidir.

e) Öğrenciler, başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine,
kayıtlı oldukları bölüm tarafından uygun görülen ve kredi bakımından eş veya yakın değerde
olan dersleri, ilgili kurulun onayı ile alırlar. Öğrencinin aldığı ve başarısız olduğu, sonradan
programdan çıkarılan bu dersler, öğrencinin transkriptinden de çıkarılır.

f) Değişim programları ile veya özel öğrenci olarak bir başka yükseköğretim kurumuna
gidecek olan öğrenciler, yarıyılın/yılın başında, ilgili mevzuatla belirlenen katkı payı veya öğ-
renim ücretini öderler, ancak ders kaydı yaptırmazlar. Dönüşlerinde, 24/4/2010 tarihli ve 27561
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düze-
yindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, ilgili yönetim kurulunca başarılı
oldukları derslerin eşdeğerlik değerlendirilmesi yapılır, eşdeğer kabul edilen derslerden öğrenci
başarılı sayılır. Başarısız olduğu dersler ise transkriptine başarısız olarak işlenir. Ağırlıklı not
ortalaması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) hesaplanırken, bu notlar hesaba
katılır.

Ders ekleme/silme
MADDE 8 – (1) Öğrenciler; üçüncü yarıyıldan veya ikinci yıldan itibaren,  yarıyılın/yı-

lın derslerinin başladığı birinci hafta içerisinde, danışmanının onayını alarak, kayıt yenileme
esaslarına bağlı kalmak şartıyla,  ders planındaki derslerden istediklerini silip, başka derslere
kayıt yaptırabilirler.

Üst yarıyıldan/yıldan ders alma
MADDE 9 – (1) Bir öğrenci, önceki yarıyıllardan/yıllardan başarısız dersinin olmaması

ve ağırlıklı genel not ortalamasının 3.00 ve üstünde olması durumunda; danışmanının da olumlu
görüşüyle üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Üstten alınacak derslerin MŞÜ kredileri toplamı,
bulunulan yarıyılın/yılın MŞÜ kredi toplamının %50’sini aşamaz. Bu durumda, 30 MŞÜ Kredi
sınırlaması yapılmaz. Öğrenci, üst yarıyıldan/yıldan ders alarak, bu Yönetmeliğin 11 inci mad-
desinde belirtilen öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.

Yatay ve dikey geçişler/intibak/çift anadal ve yan dal programı
MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı bölümlere, Üniversiteye bağlı diğer bölümlerden

veya başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenir. Bi-
rimlerin ilgili kurulları tarafından güz yarıyılı için önerilen ilave kontenjanlar en geç haziran
ayı başına kadar Rektörlüğe bildirilir. Yatay geçiş usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.
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(2) Senato tarafından belirlenen ilave kontenjanlar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kesinleştirilen yatay geçiş kontenjanları, Üniversite tarafın-
dan ilan edilir.

(3) İkinci öğretimde yatay geçişler; 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Yükseköğretim
Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Madde-
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun hükümleri ve
Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür. Yatay geçişler, ilgili yö-
netim kurullarınca karara bağlanır.

(4) Meslek yüksekokulu mezunlarının, lisans programlarına dikey geçişleri ile ilgili ka-
yıtları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları
ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında
Yönetmelik esas alınarak ve ilgili yönetim kurulları kararı doğrultusunda yapılır. Bu öğrenci-
lerin, önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerin hangisinden muaf sayılacakları ve
kaydoldukları programdan alması gereken dersleri,  Senatonun belirlediği usul ve esaslara göre;
ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(5) Üniversiteye kaydı yapılan öğrencilerden, daha önce bir yükseköğretim kurumunda
okuyan veya mezun olanların hangi derslerden muaf sayılacaklarına, Senato’nun belirlediği
esaslar dâhilinde, eşdeğerlik şartını göz önünde bulundurarak, ilgili yönetim kurulu karar
verir.

(6)  Çift anadal ve yan dal programına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(7) Yatay geçişle gelen öğrenci, önceki diploma programında başarılı olduğu ve ilgili

yönetim kurulu tarafından eşdeğer kabul edilen derslerinden muaf tutulur ve bu dersler öğren-
cinin transkriptine işlenir, ancak bu derslerin notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate
alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 11 – (1) Bir öğrencinin, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararla-

nabilmesi için; ilgili yarıyılın/yılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde katkı
payını veya öğrenim ücretini zamanında yatırmış ve ders kaydını yaptırmış olması gerekir.

(2) Her yarıyıl/yıl,  kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan, bir yıl süreli yabancı dil
hazırlık sınıfı hariç; dört yıllık lisans programlarını azami yedi, beş yıllık programları azami
sekiz, altı yıllık programları ise azami dokuz yılda tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı
Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla/yıla ait öğrenci katkı payı
veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.
Bu durumdaki öğrencilerin; ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanı-
nan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Öğretim yılı
MADDE 12 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri on dört hafta olmak üzere güz ve ba-

har yarıyıllarından oluşur. Gerektiğinde bu süre, Senato tarafından değiştirilebilir. Yarıyıl/yıl-
sonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır. Resmi tatil günlerinde öğretim ve sınav yapılmaz.
Ancak, gerektiğinde dersi veren bölüm tarafından önerilen ve ilgili yönetim kurulunca uygun
görülen ders ve sınavlar, cumartesi ve pazar günleri ile mesai saatleri dışında da yapılabilir.

(2) Fakülte ve yüksekokullar; kayıt, öğretim, sınav, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerini
ihtiva eden bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim tekliflerini, en geç nisan ayı
içinde Senatonun onayına sunarlar. Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi, bitiş tarihi, sınav
dönemleri ve tarihlerini içeren akademik takvim, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde, Senato tarafından her yıl belirlenir ve ilan edilir.
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(3) Yaz okulunun herhangi bir ders için açılmasına, ilgili kurulların önerisi üzerine, Se-
nato tarafından karar verilir. Yaz okulu öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Öğrenci, devamını alıp ancak başarısız olduğu derslerden; Üniversitede yaz okulunda açılma-
yanları, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla, yaz okulu programı olan başka bir üniversiteden
alabilir.  Öğrenci bir akademik yılda,  en fazla üç ders veya 12 MŞÜ kredilik dersi yaz okulunda
alabilir.

(4) İlgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile yaz döneminde de eğitim-öğretim
yapılabilir.

Öğretim
MADDE 13 – (1) Öğretim; öğretim planında yer alan dersler, uygulamalar, proje ve

stüdyo, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, iş yeri eğitimleri, ev çalış-
maları, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan olu-
şur. İlgili kurullarca aksi kararlaştırılmadıkça, her dersin uygulama, laboratuar ve benzeri ça-
lışmalarının süresi bir yarıyıldır.

Öğretim planları
MADDE 14 – (1) Lisans programlarında yer alacak zorunlu ve seçmeli dersler ile bu

derslerin yarıyıllara/yıllara dağılımı; bölümün önerisi, ilgili kurul kararı ve Senato onayı ile
belirlenen öğretim planına göre yapılır. Öğretim planındaki değişiklikler de aynı yöntemle ya-
pılır.

(2) Öğretim planına dâhil olan staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili usul ve esas-
lar, bölümler tarafından, her bölümün özelliğine uygun olarak hazırlanır,  ilgili kurul kararı ve
Senato onayıyla kesinleşir.

(3) Öğretim planında yapılacak değişikliklerin, nasıl uygulanacağı Senato tarafından
belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslere Devam ve Sınavlar

Derse devam ve yoklamalar
MADDE 15 – (1) Öğrencinin, kaydolduğu bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebil-

mesi için;
a) Teorik derslerin en az  % 70’ine devam etmesi,
b) Dersin uygulaması varsa, yapılan uygulamaların en az  % 80’ine katılması,
c) Ayrı ders niteliğindeki her türlü uygulamaların % 80’ine katılması,
ç) Ayrı ders niteliğindeki uygulama, ödev, proje ve benzerlerini; süresi içinde, başarılı

olarak yapması
zorunludur.
(2) Bu şartların sağlanmadığı dersten öğrenci devamsız kalmış olur. Bu durumdaki öğ-

renciler, öğretim elemanınca yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilan edilir ve yarıyıl/yılsonu sı-
navına alınmazlar. Öğrenci; devamsız kaldığı o dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda/yılda tekrarlar.
Öğrenci, devam şartını sağlayıp başarısız olduğu dersi de, bu dersin açılacağı ilk yarıyılda/yılda
devam şartı aranmaksızın tekrar almak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, dersin so-
rumlu öğretim elemanınca izlenir.  Öğrencilerin alacakları sağlık raporları ve diğer mazeretleri;
derse devam sürelerinin hesabında, izin olarak en fazla %15 oranında dikkate alınır.

Yarıyıl/yıl içi notu
MADDE 16 – (1) Bir dersin yarıyıl/yıl içi notu; yazılı veya sözlü sınav ile kısa sınav,

ödev, araştırma, inceleme, uygulama, proje ve benzeri çalışmaların bir veya birkaçının birlikte
değerlendirilmesinden oluşur. Bir dersin yarıyıl/yıl içi notunun hesaplanmasında, yukarıdaki
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sınav ve çalışmalardan hangilerinin kullanılacağı ve bunların katkı oranları, bu dersten sorumlu
öğretim elemanının önerisi ve ilgili bölüm başkanlığı onayı ile yarıyılın/yılın ilk haftasında be-
lirlenir, öğrencilere ilan edilir ve öğrenci otomasyon sistemine işlenir.

(2) Her ders için, akademik takvimde belirtilen tarihlerde bir yazılı veya sözlü sınav
yapılır. Sınav programı, ilgili birimler tarafından, sınavların başlangıç tarihinden en geç on beş
gün önce ilan edilir. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren, öğretim elemanı tara-
fından en geç on beş gün içinde ilan edilir.

(3) Ayrı ders niteliğindeki proje, laboratuvar, klinik, seminer, uygulama ve benzeri ders-
lerin yarıyıl/yıl içi değerlendirmeleri, yarıyıl/yıl içi notlarının yerine geçebilir.

Yarıyıl/yılsonu sınavı
MADDE 17 – (1) Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavı; yazılı ve/veya sözlü ya da uygula-

malı olarak yapılabilir. Yarıyıl/yılsonu sınav programları, akademik takvimde belirtilen tarihlere
bağlı kalmak kaydıyla, ilgili bölümler tarafından hazırlanır ve ilgili dekan veya müdür tarafın-
dan onaylandıktan sonra, sınav dönemi başlamadan en az on beş gün önce ilan edilir. Sınavlar
iki haftalık süre içinde, programda gösterilen gün, yer ve saatlerde yapılır.  Üniversite dışında
yapılacak derslerin uygulamalı sınavları,  ilgili yönetim kurullarının kararı ile yapılır. Bir dersin
başarı notları, yarıyıl/yılsonu sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde,
öğretim elemanı tarafından ilan edilir ve bölüm başkanlığına üç nüsha olarak teslim edilir.

Bütünleme sınavı
MADDE 18 – (1) Bütünleme sınavı; yarıyıl/yılsonu sınavına girme şartlarını yerine

getirmek kaydıyla, yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen ya da bu sınava girdiği halde başarısız
olan öğrenciler için yapılır. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yılsonu sınavı notu yerine
geçer.

Engelli öğrencilerin sınavı
MADDE 19 – (1) Engelli öğrenciler için, engel durumları göz önünde bulundurularak,

mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla özel sınav yön-
temleri uygulanabilir.

Mazeret sınavı
MADDE 20 – (1) Mazeret sınavı, mazeretleri nedeniyle yarıyıl/yıl içi yazılı veya sözlü

sınavına giremeyip, mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler için yapılan
sınavdır.

(2) Sınava giremeyen mazeretli öğrenciler; mazeretlerini bölüm başkanlıklarına, sınav-
ların bitiminden sonra en geç yedi gün içinde bildirmek zorundadırlar.

(3) Öğrenci, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeretli kabul edildiği tarihlerde, sınav-
lara girse dahi bu sınavları geçersiz sayılır.

(4) Mazeret sınavları,  akademik yarıyılın/yılın son haftasında yapılır.
Tek ders sınavı
MADDE 21 – (1) Tek ders sınavı; bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki devam şart-

larını daha önce yerine getirmek kaydıyla, mezuniyet aşamasına gelip, sadece tek dersten ba-
şarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Tek ders sınavı akademik takvimde belirlenen ta-
rihte yapılır.

(2) Tek ders sınavı sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi,  ağırlıklı genel
not ortalamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciler tek ders sınavına giremezler.

(3) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirlenen başvuru
tarihine kadar; öğrenim gördükleri birimlere bir dilekçe ile başvururlar. İlgili birim, öğrencilerin
durumunu inceledikten sonra; tek ders sınav hakkı kullanılacak dersi ve sınava girecek öğren-
cileri öğrenci işleri dairesi başkanlığına bildirir.
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Sınavlarda kopya çekilmesi
MADDE 22 – (1)  Sınav esnasında kopya çektiği, kopya çekmeye teşebbüs ettiği ya

da kopya çekmeye yardım ettiği tespit edilen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ayrıca, söz
konusu öğrenci hakkında, ilgili dekanlıkça/müdürlükçe 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre işlem yapılır.

Muafiyet sınavı
MADDE 23 – (1) Muafiyet sınavı; Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, ortak

zorunlu yabancı dil dersinden ve zorunlu hazırlık sınıfından muaf olmaları için, öğretim yılı
başında açılan bir sınavdır. Bu sınavın uygulamasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sınavların yapılışı
MADDE 24 – (1) Öğrenciler, sınavlara girmek için, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi

ile öğrenci kimliklerini beraberinde getirmek zorundadırlar.
(2) Bir dersin sınavı, o dersi vermekle sorumlu öğretim elemanlarınca düzenlenir ve

yürütülür. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunmaması halinde, sınavı
kimin yapacağı, ilgili bölüm başkanı tarafından belirlenerek dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Sı-
navların düzenli biçimde yürütülebilmesi için, ilgili birimdeki bütün öğretim elemanları gö-
revlendirilebilir. Sınav sonuçları, ilgili birimler tarafından, Rektörlükçe belirlenen esaslara göre
ilan edilir. Sınav evrakı ve derse devam çizelgelerinin, ilgili dekanlık veya müdürlükçe iki yıl
saklanması zorunludur.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 25 – (1) Öğrenci, bir dersin notuna itirazını,  bu notun belirlenen yöntemle

veya internet üzerinden ilanından itibaren, yedi gün içinde ilgili dekanlığa veya müdürlüğe ya-
zılı olarak yapar. Bu itiraz üzerine sınav evrakı,  öncelikle dersin sorumlusu tarafından incelenir
ve sonuçlandırılır. Değişiklikler ilgili yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Buna rağmen, öğrenci
itiraza devam ederse;  sınav evrakı, ilgili birim yöneticisinin görevlendirdiği komisyon tara-
fından incelenir, maddi hata varsa düzeltilir ve ilgili yönetim kurulunda karara bağlanarak öğ-
renci işlerine yazılı olarak bildirilir. İtiraz, öğrencinin dilekçesinin verildiği tarihten itibaren
en geç yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme ve Başarı Durumu

Kredi
MADDE 26 – (1) Ders ve her türlü uygulamanın öğretim bakımından değerlendiril-

mesi, AKTS kredisi üzerinden yapılır.
(2) Öğrencinin fakülte veya yüksekokullarda herhangi bir bölüm veya anabilim dalın-

dan mezun olabilmesi için en az 240 AKTS kredilik dersten başarılı olması gerekir.
(3) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin AKTS karşılıkları; temel alan için, Yükseköğretim

yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde
tutularak, ilgili kurullarca belirlenir. AKTS’nin hesaplanmasında; ilgili diploma programını bi-
tiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere, o dersin katkısını ifade eden öğrenim
kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri esas alınır. Ayrıca ders
kapsamında öngörülen diğer faaliyetler için gereken çalışma saatleri de hesaplamada dikkate
alınır.

Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 27 – (1) Ağırlıklı not ortalaması (ANO);  öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı

derslerin her birinden elde ettiği başarı notu katsayısının, o dersin AKTS kredisi ile çarpılması
sonucu elde edilecek sayılar toplamının, o yarıyıldaki/yıldaki derslerin toplam AKTS kredisine
bölünmesi ile elde edilecek değerdir.
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(2) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin ilk yarıyıldan/yıldan itibaren o
yarıyılın/yılın sonuna kadar aldığı derslerin her birinden elde ettiği başarı notu katsayısının, o
dersin AKTS kredisi ile çarpılması sonucu elde edilecek sayılar toplamının, o yarıyıla/yıla
kadar aldığı bütün derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilecek değerdir.
Kayıtlı bulunulan yarıyılın/yılın sonu itibarıyla AGNO belirlenirken, alt yarıyıllardan/yıllardan
alınmamış dersler hesaba katılmaz.

Başarı notu
MADDE 28 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarısı, bağıl değerlendirme sistemi ile be-

lirlenir. İstatistiksel dağılımın nasıl yapılacağı Senato tarafından, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme
sınavı için belirlenen esaslar çerçevesinde tespit edilir.  Sınavlar 100 tam puan üzerinden de-
ğerlendirilir. Bir dersin başarı notu, yarıyıl/yıl içi notunun % 40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınavı no-
tunun % 60’ı alınarak belirlenir. Yarıyıl/yılsonu sınav notu 50’nin altında olan öğrenciler, sınıf
ortalamasına bakılmadan o dersten başarısız sayılır ve FF notu alırlar. Bir dersin başarı notu
ve buna karşılık gelen başarı notu katsayısı, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tanımlanır:

a)
Başarı Notu Başarı Notu Katsayı Başarı Derecesi

AA 4.00 Pekiyi
BA 3.50 İyi-Pekiyi
BB 3.00 İyi
CB 2.50 Orta-İyi
CC 2.00 Orta
DC 1.50 Şartlı başarılı
DD 1.00 Şartlı başarılı
FD 0.50 Başarısız
FF 0.00 Başarısız
MU -- Muaf
DZ 0.00 Devamsız
GR 0.00 Sınava Girmedi

b) Yukarıdaki (a) bendindeki tabloya göre:
1) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci, o dersten şartsız

başarılı sayılır.
2) Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin şartlı olarak başarıldığını belirtir.
3) FD ve FF notları, başarısız dersleri belirtir.
4) DZ notu, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki devam şartının yerine getirilmediği

başarısız dersleri belirtir.
5) GR notu, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavında girilmemiş dersler için verilir.
6) DZ ve GR notları,  FF gibi işlem görür ve ANO ve AGNO hesaplamalarına katılır.
7) MU notu, öğrencinin muaf kabul edildiği dersler için verilir.
(2) Başarı notunun 4’lük sistemden 100’lük sisteme veya 100’lük sistemden 4’lük sis-

teme dönüştürülmesi, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre yapılır.
Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 29 – (1) Her yarıyılın/yılın sonunda, programdaki o yarıyılın/yılın tüm ders-

lerini almak koşulu ile  FD ve FF notu olmayan ve disiplin cezası almamış öğrencilerden
ANO’su 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi; 3.51- 4.00 olan öğrenciler ise yüksek onur
öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından her
yarıyıl/yılsonunda ilan edilir ve başarı belgeleri, Rektör ve dekan/müdür tarafından imzalanarak
kendilerine verilir. Aynı yöntemle, her mezuniyet döneminde birimlerde ve Üniversite gene-
linde ilk üç derece ayrı ayrı belirlenir.

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                 11 Ekim 2013 – Sayı : 28792

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 32



Bitirme çalışması ve staj
MADDE 30 – (1) Öğrenciye, mezun olmadan önce, istenen mesleki düzeye ulaştığını

gösteren bir bitirme çalışması ve/veya staj yaptırılabilir. Bitirme çalışması ve/veya staj usul ve
esasları; ilgili kurulların görüşleri alınarak, Senato tarafından belirlenir.

Mezuniyet
MADDE 31 – (1) Öğretim planına göre alması gereken tüm derslerinden başarılı olmuş,

ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bü-
tün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine bu Yönetmeliğin
32 nci maddesinde belirtilen diploma verilir.

Diplomalar
MADDE 32 – (1) Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciye, programın

tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonunda, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversiteler-
arası Kurulun tespit ettiği esaslar çerçevesinde; fakülte, konservatuvar, yüksekokul, bölüm ve
program adı yazılmak suretiyle ilgili diploma verilir. Diplomalara T.C. kimlik numarası, ihtiyaç
duyulan kimlik bilgileri, mezuniyet tarihi, diploma numarası ve diploma tarihi yazılır. Diplo-
malar; fakültelerde Rektör ve dekan, yüksekokullarda Rektör ve müdür tarafından imzalanır.

(2) Üniversiteyi bitirenlere ayrıca, öğrenimlerindeki başarı derecesini, devam ettikleri
fakülte, konservatuvar, yüksekokul, bölüm ve programı, aldıkları ders, proje, laboratuvar, klinik,
bitirme ödevi, staj ve işyeri eğitimi gibi çalışmalarını başarı sonuçları ile birlikte gösteren trans-
kript ve esasları Senato tarafından belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS-ECTS)
uygun diploma ekleri verilir.  Onur ve yüksek onur öğrencisi olanların,  transkript ve diploma
eklerinde bu durumları belirtilir.

(3) Diploma bir defa verilir. Diplomasını kaybedenlere bir defaya mahsus, ulusal bir
gazetede kayıp ilanı vermek şartıyla, kayıptan dolayı verildiğini belirten yeni bir diploma dü-
zenlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İzinli sayılma
MADDE 33 – (1) Öğrenciye; ilgili yönetim kurulu kararıyla, bir defada en az bir yarı-

yıl/bir yıl olmak üzere, toplamda iki yarıyıl/bir yıl süreli izin verilebilir. Hükümlülük, tutukluluk
ve askere alınma durumlarında mazeretin sona ereceği tarihe kadar öğrenci izinli sayılabilir.
İzinli sayılan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. İzinli
olduğu yarıyılı/yılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl/yılsonu sınavlarına giremez. İzinli sayılan
süre, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Yarıyıl/yıl içinde izin verilmesi halinde, öğrenci yarıyıl/yılbaşından itibaren izinli
sayılır.

(3) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler, tutukluluk ve hükümlülük gibi belgelendirilebilen
olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu, yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde yapılır.

(4) Öğrencinin izinli sayılmasını gerektirecek temel durumlar şunlardır:
a) Öğrencinin; resmi veya özel bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporuyla belge-

lenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri.
b) Resmi kurumlarca belgelendirilmiş olması şartıyla,  tabii afetler nedeniyle öğrencinin

öğrenimine ara vermek zorunda kalması.
c) Öğrencinin, öğrenimine ara vermesine neden olan, bakmakla yükümlü olduğu birinci

derece akrabalarının hastalığından/ölümünden kaynaklanan mazeret durumları.
ç) Öğrencinin, eğitim ve öğretimine ara vermesine neden olan ekonomik sıkıntıları.
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d) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, öğrencinin yük-
seköğretim kurumundan çıkarılmasını gerektirmeyen; hükümlülük veya tutukluluk hali.

e) Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-
ması.

f) Öğrencinin, eğitim-öğretimine katkı sağlayacak,  Üniversite dışı burs, staj ve araş-
tırma gibi imkânların oluşması.

g) İlgili kurullarca mazeret olarak kabul edilebilen ve Üniversite Yönetim Kurulunca
onaylanan geçerli olabilecek diğer mazeretler.

Öğrenci ilişiğinin kesilmesi
MADDE 34 – (1) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiği aşağıdaki durumlarda kesilir:
a) Açıköğretim programları hariç, başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci

olduğunun belirlenmesi.
b) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kaza-

nılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.
c) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin

Yönetmeliği uyarınca Üniversiteden çıkarılma cezası almış olması.
ç) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak için dilekçe ile başvurması.
Üniversiteden ayrılma
MADDE 35 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak olanlar, öğrenim gördükleri

ilgili birime yazılı olarak başvururlar. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye; isterse kayıtlı
olduğu yükseköğretim programındaki öğrenim durumunu gösteren bir belge ve kayıt sırasında
teslim ettiği diploma ile diğer belgeleri verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrenci-
lerin, tüm öğrencilik hakları sona erer.

Önlisans diploması verilmesi
MADDE 36 – (1) Lisans öğrenimlerini tamamlamayanların veya tamamlayamayanla-

rın; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Ta-
mamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksek-
okullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre önlisans diplomaları düzenlenir.

Öğrenci değişim programları
MADDE 37 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları

arasında, öğrenci değişim programları uygulanabilir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve bu ko-
nudaki diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Disiplin
MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 54 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hü-
kümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birimlerin kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 40 – (1) 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş

Alparslan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Muş Alparslan Üniversitesinden:
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesine bağlı meslek

yüksekokullarında önlisans öğrenimi gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve me-
zuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muş Alparslan Üniversitesinin meslek yüksekokul-

larında öğrenci kabulü, önlisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar ve me-
zuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14, 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Bahar yarıyılı: İkinci yarıyılı,
c) Birim: İlgili meslek yüksekokulunu,
ç) Bölüm başkanı: İlgili meslek yüksekokulu bölümlerinin başkanlarını,
d) Güz yarıyılı: Birinci yarıyılı,
e) İlgili kurul: Meslek yüksekokullarının kurullarını,
f) İlgili yönetim kurulu: Meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,
g) Müdür: Meslek yüksekokulu müdürünü,
ğ) Öğrenci İşleri: Muş Alparslan Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,
h) Rektör: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,
ı) Rektörlük: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünü,
i) Senato: Muş Alparslan Üniversitesi Senatosunu,
j) Temel alan: Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi kapsamında belirlenen eğitim ve

öğretim temel alanlarını,
k) Üniversite (MŞÜ): Muş Alparslan Üniversitesini,
l) Üniversite Yönetim Kurulu: Muş Alparslan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler

Giriş ve kayıt şartları
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında kayıtlara ilişkin esaslar

şunlardır:
a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda,

o öğretim yılında Üniversitenin meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya
özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak programlarda,  o öğretim yılı için geçerli olan asgari
puan ve gerekli şartlara sahip olmak ve  özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekir.
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b) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen
başvurmaları gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Zorunlu hallerde, öğrencinin noter ve-
kâletiyle belirlediği vekili aracılığı ile kayıt yaptırılabilir. Öğrencilerin meslek yüksekokullarına
kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Rektörlükçe be-
lirlenen tarih ve yerde yapılır. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın be-
yanına dayanılarak işlem yapılır.

c) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tara-
fından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

ç) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye,  öğrenci işleri tarafından kimlik kartı
verilir. Bu kimlik kartı, eğitim-öğretim süresi boyunca her yıl yenilenir. Kimlik kartının kay-
bedilmesi halinde, yenisini almak için, gazetede kayıp ilanı verilmesi gerekir.

Danışmanlık
MADDE 6 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili bölüm başkanınca, bölümün

öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır. Gerektiğinde, birim amirinin gö-
revlendirmesiyle diğer bölümlerden de danışman ataması yapılabilir.  Danışman; öğrenciyi öğ-
renimi süresi boyunca izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrenciler, danışmanlarının görüşünü
alarak, her yarıyıl/yılbaşında alacakları derslere kayıt yaptırırlar. Bölüm başkanı, gerektiğinde
danışmanlardan öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir. Danış-
manlığın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için; danışman,  her öğrenci için akademik izleme
dosyası tutar.

Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Üniversitede kayıt yenileme esasları şunlardır:
a) Öğrenci, her yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, ilgili

mevzuatla belirlenen öğrenim katkı payını/öğrenim ücretini yatırıp, dersleri seçmek suretiyle
kaydını yenilemek zorundadır. Ders kayıt işlemleri, öğrencilere ilanen veya internet ortamında
duyurulur. Öğrenciler derslere kayıtlarını, Senatonun tespit ettiği esaslar ve Rektörlük tarafın-
dan belirlenen usullere göre, öğrenci işlerinin belirlediği yerlerde veya bilgisayar ortamında
interaktif olarak yenilerler.  Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Kayıt
işleminin tamamlanması için, danışman öğretim elemanından onay alınması gerekir.

b) Kayıt yenileme süresi bir hafta olup; tarihleri, Senatonun belirlediği akademik tak-
vimle ilan edilir. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin, haklı ve geçerli sebeplere
dayanan mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yenilenip yenilenmemesine, ilgili birimin yö-
netim kurulu, yarıyılın/yılın başlangıcından,  ikinci haftanın sonuna kadar geçen süre içinde
karar verir. Yönetim Kurulunca kabul edilebilir mazereti bulunmayan öğrencinin kaydı yeni-
lenmez. Öğrenim katkı payı/öğrenim ücreti borcu olan öğrencinin, kanuni gecikme faizi ile
birlikte borcu ödenmedikçe kaydı yenilenmez. Bu öğrenciler, kaydını yaptırmamış oldukları
yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz ve sınavlara giremezler. Öğrencinin kayıt
yaptırmamış olduğu yarıyıl/yıl, öğrenim süresinden sayılır.

c) Öğrenci, kayıt sırasında, kayıt olduğu yarıyıl/yıl dersleri ile tekrarlamak zorunda ol-
duğu ve alt yarıyıllardan/yıllardan almadığı derslerden olmak üzere, haftada 30 MŞÜ kredi üst
sınırını aşmamak şartı ile öğretim planındaki derslerden almak istediklerini seçer. Bu seçimde,
önceki yarıyıllarda/yıllarda devamsız ve başarısız olduğu dersler ile hiç almadığı derslere ön-
celik vermesi zorunludur. Kendi programında sadece ders çakışması nedeniyle alamadığı ders-
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leri; diğer iki yıllık programlardan açılan aynı kodlu dersleri seçerek alabilir. Öğrenci;  mezun
durumunda olduğu eğitim-öğretim yılının, her iki yarıyılında da, bu Yönetmelikteki derse de-
vam şartı dâhilinde, 40 saatlik derse kayıt yaptırabilir.

ç) Üçüncü yarıyılın/ikinci yılın başından itibaren, ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’nin
altında olan öğrenciler, önceki yarıyıllardan/yıldan sırasıyla başarısız oldukları ve almadıkları
dersler ile DD ve DC notu aldıkları derslerden açılanları öncelikli olarak almak zorundadırlar.
Ağırlıklı genel not ortalaması 2.00 veya üstünde olan öğrenciler de istemeleri halinde, bu Yö-
netmelikteki kredi ve saat sınırlamalarına bağlı kalmak şartıyla; DD ve DC notu aldıkları ders-
leri tekrar alabilirler. Bu şekilde alınan derslerde en son alınan notlar geçerlidir.

d) Öğrenciler; başarısız oldukları ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine,
kayıtlı oldukları bölüm tarafından uygun görülen ve kredi bakımından eş veya yakın değerde
olan dersleri,  ilgili kurulun onayı ile alırlar. Öğrencinin aldığı ve başarısız olduğu, sonradan
programdan çıkarılan bu dersler, öğrencinin transkriptinden de çıkarılır.

e) Değişim programları ile veya özel öğrenci olarak bir başka yükseköğretim kurumuna
gidecek olan öğrenciler, yarıyılın/yılın başında, ilgili mevzuatla belirlenen katkı payı veya öğ-
renim ücretini öderler,  ancak ders kaydı yaptırmazlar. Dönüşlerinde, 24/4/2010 tarihli ve 27561
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düze-
yindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik  hükümlerine göre, ilgili yönetim kurulunca başarılı
oldukları derslerin eşdeğerlik değerlendirilmesi yapılır, eşdeğer kabul edilen derslerden öğrenci
başarılı sayılır. Başarısız olduğu dersler ise transkriptine başarısız olarak işlenir. Ağırlıklı not
ortalaması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) hesaplanırken, bu notlar hesaba
katılır.

Ders ekleme/silme
MADDE 8 – (1) Öğrenciler; üçüncü yarıyıldan  (ikinci yıldan)  itibaren,  yarıyılın/yılın

derslerinin başladığı birinci hafta içerisinde, danışmanının onayını alarak, kayıt yenileme esas-
larına bağlı kalmak şartıyla, ders planındaki derslerden istediklerini silip başka derslere kayıt
yaptırabilir.

Yatay geçişler/intibak
MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı programlara, Üniversiteye bağlı diğer programlar-

dan veya başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önli-
sans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenir. Bi-
rimlerin ilgili kurulları tarafından önerilen ilave kontenjanlar,  ikinci yarıyıl için en geç Şubat
ayı,  üçüncü yarıyıl için ise Haziran ayı başına kadar Rektörlüğe bildirilir. Yatay geçiş usul ve
esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) Senato tarafından belirlenen ilave kontenjanlar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kesinleştirilen yatay geçiş kontenjanları, Üniversite tarafın-
dan ilan edilir.

(3) İkinci öğretimde yatay geçişler; 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Yükseköğretim
Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Madde-
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun hükümleri ve
Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür. Yatay geçişler, ilgili yö-
netim kurullarınca karara bağlanır.
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(4) Yatay geçişle gelen öğrenci, önceki diploma programında başarılı olduğu ve ilgili
yönetim kurulu tarafından eşdeğer kabul edilen derslerinden muaf tutulur ve bu dersler öğren-
cinin transkriptine işlenir, ancak bu derslerin notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate
alınmaz.

(5) Üniversiteye kaydı yapılan öğrencilerden, daha önce bir yükseköğretim kurumunda
okuyan veya mezun olanların hangi derslerden muaf sayılacaklarına, Senatonun belirleyeceği
esaslar dâhilinde, eşdeğerlik şartını göz önünde bulundurarak, ilgili yönetim kurulu karar
verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 10 – (1) Bir öğrencinin, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararla-

nabilmesi için; ilgili yarıyılın/yılın başında,  akademik takvimde belirtilen süreler içinde katkı
payını veya öğrenim ücretini zamanında yatırmış ve ders kaydını yaptırmış olması gerekir.

(2) Her yarıyıl/yıl, kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan, iki yıllık önlisans prog-
ramlarını azami dört yılda tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı madde-
sinde belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla/yıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini
ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğren-
cilerin; ders ve sınavlara katılma ile staj ve tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer hak-
lardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Öğretim yılı
MADDE 11 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri on dört hafta olmak üzere güz ve ba-

har yarıyıllarından oluşur. Gerektiğinde bu süre, Senato tarafından değiştirilebilir. Yarıyıl/yıl-
sonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır. Resmi tatil günlerinde öğretim ve sınav yapılmaz.
Ancak,  gerektiğinde dersi veren bölüm tarafından önerilen ve ilgili yönetim kurulunca uygun
görülen ders ve sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri ile mesai saatleri dışında da yapılabilir.

(2) Meslek yüksekokulları; kayıt, öğretim, sınav, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerini
ihtiva eden bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim tekliflerini, en geç Nisan ayı
içinde Senatonun onayına sunarlar. Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi, bitiş tarihi, sınav
dönemleri ve tarihlerini içeren akademik takvim, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde Senato tarafından her yıl belirlenir ve ilan edilir.

(3) Yaz okulunun herhangi bir ders için açılmasına, ilgili kurulların önerisi üzerine, Se-
nato tarafından karar verilir. Yaz okulu öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Öğrenci, devamını alıp ancak başarısız olduğu derslerden; Üniversitede yaz okulunda açılma-
yanları, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla, yaz okulu programı olan başka bir üniversiteden
alabilir.  Öğrenci bir akademik yılda,  en fazla üç ders veya 12 MŞÜ kredilik dersi yaz okulunda
alabilir.

(4) İlgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile yaz döneminde de eğitim-öğretim
yapılabilir.

Öğretim
MADDE 12 – (1) Öğretim, öğretim planında görülen dersler, uygulamalar, proje ve

stüdyo, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, iş yeri eğitimleri, ev çalış-
maları, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan olu-
şur. İlgili kurullarca aksi kararlaştırılmadıkça, her dersin uygulama, laboratuar ve benzeri ça-
lışmalarının süresi bir yarıyıldır.
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Öğretim planları
MADDE 13 – (1) Önlisans programlarında yer alacak zorunlu ve seçmeli dersler ile

bu derslerin yarıyıllara/yıllara dağılımı, bölümün önerisi, ilgili kurul kararı ve Senato onayı ile
belirlenen öğretim planına göre yapılır. Öğretim planındaki değişiklikler de aynı yöntemle ya-
pılır.

(2) Öğretim planına dâhil olan staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili usul ve esas-
lar, bölümler tarafından, her bölümün özelliğine uygun olarak hazırlanır,  ilgili kurul kararı ve
Senato onayıyla kesinleşir.

(3) Öğretim planında yapılacak değişikliklerin, nasıl uygulanacağı Senato tarafından
belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslere Devam ve Yoklamalar

Derslere devam ve yoklamalar
MADDE 14 – (1) Öğrencinin, kaydolduğu bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebil-

mesi için;
a) Teorik derslerin en az  % 70’ine devam etmesi,
b) Dersin uygulaması varsa, yapılan uygulamaların en az  % 80’ine katılması,
c) Ayrı ders niteliğindeki her türlü uygulamaların % 80’ine katılması,
ç) Ayrı ders niteliğindeki uygulama, ödev, proje ve benzerlerini süresi içinde, başarılı

olarak yapması
zorunludur.
(2) Bu şartların sağlanmadığı dersten öğrenci devamsız kalmış olur. Bu durumdaki öğ-

renciler, öğretim elemanınca yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilan edilir ve yarıyıl/yılsonu sı-
navına alınmazlar. Öğrenci; devamsız kaldığı o dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda/yılda tekrarlar.
Öğrenci, devam şartını sağlayıp başarısız olduğu dersi de, bu dersin açılacağı ilk yarıyılda/yılda
devam şartı aranmaksızın tekrar almak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, dersin so-
rumlu öğretim elemanınca izlenir.  Öğrencilerin alacakları sağlık raporları ve diğer mazeretleri;
derse devam sürelerinin hesabında, izin olarak en fazla %15 oranında dikkate alınır.

Yarıyıl/yıl içi notu
MADDE 15 – (1) Bir dersin yarıyıl/yıl içi notu; yazılı veya sözlü sınav ile kısa sınav,

ödev, araştırma, inceleme, uygulama, proje ve benzeri çalışmaların bir veya birkaçının birlikte
değerlendirilmesinden oluşur. Bir dersin yarıyıl/yıl içi notunun hesaplanmasında, yukarıdaki
sınav ve çalışmalardan hangilerinin kullanılacağı ve bunların katkı oranları, bu dersten sorumlu
öğretim elemanının önerisi ve ilgili bölüm başkanlığı onayı ile yarıyılın/yılın ilk haftasında be-
lirlenir, öğrencilere ilan edilir ve öğrenci otomasyon sistemine işlenir.

(2) Her ders için, akademik takvimde belirtilen tarihlerde bir yazılı veya sözlü sınav
yapılır. Sınav programı, ilgili birimler tarafından, sınavların başlangıç tarihinden en geç on beş
gün önce ilan edilir. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren, öğretim elemanı tara-
fından en geç on beş gün içinde ilan edilir.

(3) Ayrı ders niteliğindeki proje, laboratuar, klinik, seminer, uygulama ve benzeri ders-
lerin yarıyıl/yıl içi değerlendirmeleri, yarıyıl/yıl içi notlarının yerine geçebilir.

Yarıyıl/yıl sonu sınavı
MADDE 16 – (1) Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavı, yazılı ve/veya sözlü ya da uygula-

malı olarak yapılabilir. Yarıyıl/yıl sonu sınav programları, akademik takvimde belirtilen tarihlere
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bağlı kalmak kaydıyla, ilgili bölümler tarafından hazırlanır ve ilgili müdür tarafından onaylan-
dıktan sonra, sınav dönemi başlamadan en az on beş gün önce ilan edilir. Sınavlar iki haftalık
süre içinde programda gösterilen gün, yer ve saatlerde yapılır. Üniversite dışında yapılacak
derslerin uygulamalı sınavları, ilgili yönetim kurullarının kararı ile yapılır. Bir dersin başarı
notları yarıyıl/yılsonu sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde, öğretim
elemanı tarafından ilan edilir ve bölüm başkanlığına üç nüsha olarak teslim edilir.

Bütünleme sınavı
MADDE 17 – (1) Bütünleme sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavına girme şartlarını yerine

getirmek kaydıyla, yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen ya da bu sınava girdiği halde başarısız
olan öğrenciler için yapılır. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yılsonu sınavı notu yerine
geçer.

Engelli öğrencilerin sınavı
MADDE 18 – (1) Engelli öğrenciler için engel durumları göz önünde bulundurularak,

mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla özel sınav yön-
temleri uygulanabilir.

Mazeret sınavı
MADDE 19 – (1) Mazeret sınavı, mazeretleri nedeniyle yarıyıl/yıl içi yazılı veya sözlü

sınava giremeyip, mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler için yapılan
sınavdır.

(2) Sınava giremeyen mazeretli öğrenciler; mazeretlerini bölüm başkanlıklarına, sınav-
ların bitiminden sonra en geç yedi gün içinde bildirmek zorundadırlar.

(3) Öğrenci, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeretli kabul edildiği tarihlerde, sınav-
lara girse dahi bu sınavları geçersiz sayılır.

(4) Mazeret sınavları,  akademik yarıyılın/yılın son haftasında yapılır.
Tek ders sınavı
MADDE 20 – (1) Tek ders sınavı; bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki devam şart-

larını daha önce yerine getirmek kaydıyla, mezuniyet aşamasına gelip, sadece tek dersten ba-
şarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Tek ders sınavı akademik takvimde belirlenen ta-
rihte yapılır.

(2) Tek ders sınavı sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi,  ağırlıklı genel
not ortaklamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciler tek ders sınavına giremezler.

(3) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirlenen başvuru
tarihine kadar; öğrenim gördükleri birimlere bir dilekçe ile başvururlar. İlgili birim, öğrencilerin
durumunu inceledikten sonra; tek ders sınav hakkı kullanılacak dersi ve sınava girecek öğren-
cileri öğrenci işleri dairesi başkanlığına bildirir.

Sınavlarda kopya çekilmesi
MADDE 21 – Sınav esnasında kopya çektiği, kopya çekmeye teşebbüs ettiği ya da

kopya çekmeye yardım ettiği tespit edilen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ayrıca, söz konusu
öğrenci hakkında, ilgili müdürlükçe 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Muafiyet sınavı
MADDE 22 – (1) Muafiyet sınavı; Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, ortak

zorunlu yabancı dil dersinden ve zorunlu hazırlık sınıfından muaf olmaları için, öğretim yılı
başında açılan bir sınavdır. Bu sınavın uygulamasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
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Sınavların yapılışı
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, sınavlara girmek için nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi

ile öğrenci kimliklerini beraberinde getirmek zorundadır.
(2) Bir dersin sınavı, o dersi vermekle sorumlu öğretim elemanlarınca düzenlenir ve

yürütülür. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunmaması halinde, sınavı
kimin yapacağı, ilgili bölüm başkanı tarafından belirlenerek müdürlüğe bildirilir. Sınavların
düzenli biçimde yürütülebilmesi için, ilgili birimdeki bütün öğretim elemanları görevlendiri-
lebilir. Sınav sonuçları, ilgili birimler tarafından, Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilan
edilir. Sınav evrakı ve derse devam çizelgelerinin, ilgili müdürlükçe iki yıl saklanması zorun-
ludur.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 24 – (1) Öğrenci bir dersin notuna itirazını,  bu notun belirlenen yöntemle

veya internet üzerinden ilanından itibaren, yedi gün içinde ilgili dekanlığa veya müdürlüğe ya-
zılı olarak yapar. Bu itiraz üzerine sınav evrakı,  öncelikle dersin sorumlusu tarafından incelenir
ve sonuçlandırılır. Değişiklikler ilgili yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Buna rağmen, öğrenci
itiraza devam ederse;  sınav evrakı, ilgili birim yöneticisinin görevlendirdiği komisyon tara-
fından incelenir, maddi hata varsa düzeltilir ve ilgili yönetim kurulunda karara bağlanarak öğ-
renci işlerine yazılı olarak bildirilir. İtiraz, öğrencinin dilekçesinin verildiği tarihten itibaren
en geç yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme ve Başarı Durumu

Kredi
MADDE 25 – (1) Ders ve her türlü uygulamanın öğretim bakımından değerlendiril-

mesi, AKTS kredisi üzerinden yapılır.
(2) Öğrencinin meslek yüksekokullarında herhangi bir programdan mezun olabilmesi

için, en az 120 AKTS kredilik dersten başarılı olması gerekir.
(3) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin AKTS karşılıkları; temel alan için, Yükseköğretim

yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde
tutularak, ilgili kurullarca belirlenir. AKTS’nin hesaplanmasında; ilgili diploma programını bi-
tiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere, o dersin katkısını ifade eden öğrenim
kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri esas alınır. Ayrıca ders
kapsamında öngörülen diğer faaliyetler için gereken çalışma saatleri de hesaplamada dikkate
alınır.

Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 26 – (1) Ağırlıklı not ortalaması (ANO);  öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı

derslerin her birinden elde ettiği başarı notu katsayısının, o dersin AKTS kredisi ile çarpılması
sonucu elde edilecek sayılar toplamının, o yarıyıldaki/yıldaki derslerin toplam AKTS kredisine
bölünmesi ile elde edilecek değerdir.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin ilk yarıyıldan/yıldan itibaren o
yarıyılın/yılın sonuna kadar aldığı derslerin her birinden elde ettiği başarı notu katsayısının, o
dersin AKTS kredisi ile çarpılması sonucu elde edilecek sayılar toplamının, o yarıyıla/yıla
kadar aldığı bütün derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilecek değerdir.
Kayıtlı bulunulan yarıyılın/yılın sonu itibarıyla AGNO belirlenirken, alt yarıyıllardan/yıllardan
alınmamış dersler hesaba katılmaz.

11 Ekim 2013 – Sayı : 28792                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 41



Başarı notu
MADDE 27 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarısı, bağıl değerlendirme sistemi ile be-

lirlenir. İstatistiksel dağılımın nasıl yapılacağı Senato tarafından, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme
sınavı için belirlenen esaslar çerçevesinde tespit edilir. Sınavlar 100 tam puan üzerinden de-
ğerlendirilir. Bir dersin başarı notu, yarıyıl/yıl içi notunun % 40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınavı no-
tunun % 60’ı alınarak belirlenir. Yarıyıl/yılsonu sınav notu 50’nin altında olan öğrenciler, sınıf
ortalamasına bakılmadan o dersten başarısız sayılır ve FF notu alırlar. Bir dersin başarı notu
ve buna karşılık gelen başarı notu katsayısı, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tanımlanır:

a)
Başarı Notu Başarı Notu Katsayısı Başarı Derecesi

AA 4.00 Pekiyi
BA 3.50 İyi-Pekiyi
BB 3.00 İyi
CB 2.50 Orta-İyi
CC 2.00 Orta
DC 1.50 Şartlı başarılı
DD 1.00 Şartlı başarılı
FD 0.50 Başarısız
FF 0.00 Başarısız
MU -- Muaf
DZ 0.00 Devamsız
GR 0.00 Sınava Girmedi

b) (a) bendindeki tabloya göre;
1) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci, o dersten şartsız

başarılı sayılır.
2) Bir dersten alınan DC ve DD notları bu dersin şartlı olarak başarıldığını belirtir.
3) FD ve FF notları, başarısız dersleri belirtir.
4) DZ notu, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki devam şartının yerine getirilmediği

başarısız dersleri belirtir.
5) GR notu, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavında girilmemiş dersler için verilir.
6) DZ ve GR notları,  FF gibi işlem görür ve ANO ve AGNO hesaplamalarına katılır.
7) MU notu, öğrencinin muaf kabul edildiği dersler için verilir.
(2) Başarı notunun 4’lük sistemden 100’lük sisteme veya 100’lük sistemden 4’lük sis-

teme dönüştürülmesi, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre yapılır.
Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 28 – (1) Her yarıyılın/yılın sonunda, programdaki o yarıyılın/yılın tüm ders-

lerini almak koşulu ile  FD ve FF notu olmayan ve disiplin cezası almamış öğrencilerden
ANO’su 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi; 3.51-4.00 olan öğrenciler ise yüksek onur
öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından her
yarıyıl/yıl sonunda ilan edilir ve başarı belgeleri, Rektör ve müdür tarafından imzalanarak ken-
dilerine verilir. Aynı yöntemle, her mezuniyet döneminde birimlerde ve Üniversite genelinde
ilk üç derece ayrı ayrı belirlenir.

Bitirme çalışması ve staj
MADDE 29 – (1) Öğrenciye, mezun olmadan önce istenen mesleki düzeye ulaştığını

gösteren bir bitirme çalışması ve/veya staj yaptırılabilir. Bitirme çalışması ve/veya staj usul ve
esasları; ilgili kurulların görüşleri alınarak, Senato tarafından belirlenir.
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Mezuniyet

MADDE 30 – (1) Öğretim planına göre alması gereken tüm derslerinden başarılı olmuş,
ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bü-
tün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine bu Yönetmeliğin
31 inci maddesinde belirtilen diploma verilir.

Diplomalar

MADDE 31 – (1) Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın
tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonunda, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası
Kurulun tespit ettiği esaslar çerçevesinde; meslek yüksekokulu, bölüm ve program adı yazılmak
suretiyle ilgili diploma verilir. Diplomalara; T.C. kimlik numarası, ihtiyaç duyulan kimlik bil-
gileri,  mezuniyet tarihi, diploma numarası ve diploma tarihi yazılır. Diplomalar, Rektör ve
müdür tarafından imzalanır.

(2) Üniversiteyi bitirenlere ayrıca; öğrenimlerindeki başarı derecesini, devam ettikleri
meslek yüksekokulu, bölüm ve programı, aldıkları ders, proje, laboratuar, klinik, bitirme ödevi,
staj ve işyeri eğitimi gibi çalışmalarını başarı sonuçları ile birlikte gösteren transkript ve esasları
Senato tarafından belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS-ECTS) uygun diploma
ekleri verilir.  Onur ve yüksek onur öğrencisi olanların,  transkript ve diploma eklerinde bu du-
rumları belirtilir.

(3) Diploma bir defa verilir. Diplomasını kaybedenlere bir defaya mahsus, ulusal bir
gazetede kayıp ilanı vermek şartıyla, kayıptan dolayı verildiğini belirten yeni bir diploma dü-
zenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzinli sayılma

MADDE 32 – (1) Öğrenciye; ilgili yönetim kurulu kararıyla, bir defada en az bir yarıyıl/bir
yıl olmak üzere, toplamda iki yarıyıl/bir yıl süreli izin verilebilir. Hükümlülük, tutukluluk ve
askere alınma durumlarında mazeretin sona ereceği tarihe kadar öğrenci izinli sayılabilir. İzinli
sayılan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. İzinli olduğu
yarıyılı/yılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl/yılsonu sınavlarına giremez. İzinli sayılan süre,
eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Yarıyıl/yıl içinde izin verilmesi halinde, öğrenci yarıyıl/yılbaşından itibaren izinli
sayılır.

(3) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler, tutukluluk ve hükümlülük gibi belgelendirilebilen
olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu, yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde yapılır.

(4) Öğrencinin izinli sayılmasını gerektirecek temel durumlar şunlardır:
a) Öğrencinin; resmi veya özel bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporuyla belge-

lenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri.
b) Resmi kurumlarca belgelendirilmiş olması şartıyla,  tabii afetler nedeniyle öğrencinin

öğrenimine ara vermek zorunda kalması.
c) Öğrencinin, öğrenimine ara vermesine neden olan, bakmakla yükümlü olduğu birinci

derece akrabalarının hastalığından/ölümünden kaynaklanan mazeret durumları.
ç) Öğrencinin, eğitim ve öğretimine ara vermesine neden olan ekonomik sıkıntıları.
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d) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, öğrencinin yükseköğretim kurumundan çıkarıl-
masını gerektirmeyen; hükümlülük veya tutukluluk hali.

e) Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-
ması.

f) Öğrencinin, eğitim-öğretimine katkı sağlayacak, Üniversite dışı burs, staj ve araştırma
gibi imkânların oluşması.

g) İlgili kurullarca mazeret olarak kabul edilebilen ve Üniversite Yönetim Kurulunca
onaylanan geçerli olabilecek diğer mazeretler.

Öğrenci ilişiğinin kesilmesi
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiği aşağıdaki durumlarda kesilir:
a) Açık öğretim programları hariç, başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci

olduğunun belirlenmesi.
b) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kaza-

nılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.
c) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin

Yönetmeliği uyarınca Üniversiteden çıkarılma cezası almış olması.
ç) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak için dilekçe ile başvurması.
Üniversiteden ayrılma
MADDE 34 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak olanlar, öğrenim gördükleri

ilgili birime yazılı olarak başvururlar. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye; isterse kayıtlı
olduğu yükseköğretim programındaki öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte teslim
ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin,
tüm öğrencilik hakları sona erer.

Öğrenci değişim programları
MADDE 35 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları

arasında, öğrenci değişim programları uygulanabilir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve bu ko-
nudaki diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Disiplin
MADDE 36 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 54 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hü-
kümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birimlerin kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 – (1) 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş

Alparslan Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

DEKRA KALİTE KONTROL HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’NİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/18)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2360 kimlik kayıt numarası tahsis edil-

miş olan Keresteciler Sitesi E Blok No: 5 Kat: 2 06170 Ostim-Yenimahalle/ANKARA adre-

sinde faaliyet gösteren Dekra Kalite Kontrol Hizmetleri Limited Şirketi’nin;

a) 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar

Yönetmeliği (97/23/AT)’nde yer alan;

1) Son Değerlendirme İzlenerek İç Üretim Kontrolleri (EK - III Modül A1),

2) AT Tip İncelemesi (EK III - Modül B),

3) AT Tasarım İncelemesi (EK III - Modül B1),

4) Tipe Uygunluk (EK III - Modül C1),

5) Ürün Doğrulaması (EK III - Modül F),

6) AT Birim Doğrulaması (EK III - Modül G),

7) Sabit bağlantı prosedürlerinin onayı (EK I - 3.1.2),

8) Sabit bağlantı personelinin onayı (EK I - 3.1.2),

9) Malzemeler için Avrupa onayı (Madde 12),

b) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar

Yönetmeliği (87/404/AT)’nde yer alan;

1) AT Tip İncelemesi (Madde 13),

2) AT Uygunluk Beyanı (Madde 15),

3) AT Doğrulaması (Madde 14),

kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak gö-

revlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Palme

Kalite Denetim Belgelendirme Laboratuvar Hizmetleri ve Eğitim Limited Şirketinin Onaylanmış

Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2012/9) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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          Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

           TARİH                :  4/10/2013
           KARAR NO       :  2013/167
           KONU                 :  Maliye Hazinesine ait taşınmazların

özelleştirme kapsam ve programına alınması.
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/9/2013 tarih ve 8125 sayılı yazısına istinaden,
1.Maliye Hazinesine ait;
• Antalya ili, Alanya ilçesi, Kargıcak Beldesi 272 ada, 32 parsel no.lu, 58.180,50 m2,
• İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Göktürk Mahallesi 1016 parsel no.lu, 6.022 m2,
• Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi 4552 ada 1 parsel no.lu,

20.576,25 m2,
• Isparta ili, Gönen ilçesi, Pazar Mahallesi 166 ada, 4 parsel no.lu, 295,20 m2,
• Isparta ili, Gönen ilçesi, Pazar Mahallesi 10984 parsel no.lu, 1.328,00 m2,
Maliye Bakanlığına tahsisli üzerinde sosyal tesisler bulunan; 
• Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yuvaköy Mahallesi 43264 ada, 9 parsel no.lu, 4.649 m2,
• Adana ili, Karataş ilçesi, İskele Mahallesi 5243 parsel no.lu, 77.528 m2,
• Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Güzeloba Mahallesi 5792 ada, 12 parsel no.lu, 1.707 m2,
yüzölçümlü taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, 
2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve satışın varlık satışı

suretiyle gerçekleştirilmesine, 
3. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu taşınmazların her türlü ba-

kım, onarım ve işletilmesi ile bu taşınmazlardan doğan her türlü yükümlülükler ve işletilme-
lerinden elde edilecek gelirlerin Maliye Hazinesi’ne bırakılmasına,

4. Bu Kararın uygulanması ile ilgili hususların gerek görülmesi halinde Maliye Bakanlığı
ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında yapılacak protokol/protokollerle belirlenmesine, 

5. Özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içinde tamamlanmasına
karar verilmiştir.

—— • ——
          Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

           TARİH                :  4/10/2013
           KARAR NO       :  2013/168
           KONU                 :  Hazine Müsteşarlığına ait iştirak hisseleri 

Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının  6/9/2013 tarih ve  8028 sayılı yazısına istinaden,
1.Hazine Müsteşarlığı adına kayıtlı;
• Milli Reasürans T.A.Ş. sermayesindeki % 3,37 pay oranı,
• Compagnie Financiere Ottomane S.A.nın sermayesindeki;
- 37.660 adet adi hisseye karşılık gelen %1,4,
- 5,2 adet kurucu hisselerine karşılık gelen % 2,41,
• Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık A.Ş.nin sermayesindeki %0,003 
pay oranının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,
2. Söz konusu hisselerin satış yöntemiyle özelleştirilmesine,
3. Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2015 tarihine kadar tamamlanmasına
karar verilmiştir.
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KASIM GÜNSÜZLER ALANI     MURAT 
1200-3 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

11 Ekim 2013 
CUMA Sayı : 28792 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Antalya 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
ESAS NO : 1999/1749 
KARAR NO : 2004/84 
Karşılıksız Çek Keşide Etme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası 

yazılı 12/04/2012 tarihli ilamı ile hakkında 6273 Sayılı Yasa ile değişik 5941 Sayılı Yasanın 5. 
maddesi gereğince ÇEK DÜZENLEMEK VE ÇEK HESABI AÇMAKTAN 
YASAKLANMASINA karar verilen Salman ve Fatma oğlu, 01/01/1971 doğumlu, K.Maraş, 
Pazarcık, Harmancık mah/köy nüfusuna kayıtlı KANBER ÇALIBAŞI tüm aramalara rağmen 
bulunamamış, karar tebliğ mazbatası tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 8338 

————— 
ESAS NO : 2006/969 
KARAR NO : 2008/391 
Karşılıksız Çek Keşide Etme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası 

yazılı 04/04/2012 tarihli ilamı ile 6273 Sayılı Kanun ile değişik 5941 Sayılı Yasanın 5. maddesi 
gereğince ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI cezası ile cezalandırılan 
Arslan ve Çiğdem oğlu, 10/11/1968 doğumlu, Erzurum, Pazaryolu, Kumaşkaya mah/köy 
nüfusuna kayıtlı HÜSEYİN EKŞİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, tebliğ mazbatası tebliğ 
edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 8337 
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Zile Asliye Ceza Hakimliğinden: 
ESAS NO : 2010/91  
KARAR NO : 2013/189 
DAVACI : K.H. 
SANIK : BEKİR YILMAZ, (TC.NO: 61318143568) Hacı Mehmet ve Suzan 

oğlu, Zile - 10/02/1982 D.lu, Tokat, Zile, Kayha Mah. Nüf. Kyt. 
olup, Şeyhali Mah. Çoban Sk. No. 16 Zile adresinde oturur. 

SUÇ : Mala Zarar Verme 
SUÇ TARİHİ : 10/12/2010 
KARAR TARİHİ : 02/05/2013 
HÜKÜM : Mala Zarar Verme Suçundan; 
a) TCK.nun 1151/1 maddesi gereğince neticeten 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRLMASINA, 
b) 53/1 maddesinin a, b, d, e bentlerinde belirtilen haklarından hapis cezasının infazı 

tamamlanıncaya, c bendindeki haklarından şartla tahliye tarihine karar yoksun bırakılmasına, 
Yönünde verilen karar yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık tüm aramalara rağmen 

bulunamamış ve hakkında verilen gerekçeli mahkumiyet kararı kendisine tebliğ edilememiştir. 
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE 
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

tebliğ tarihinden itibaren yasal 7 günlük süre içerisinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza 
Mahkemesine müracaatla, bir dilekçe takdimi veya Mahkeme katibine beyanının tutanağa 
geçirilmesini talep ederek karar temyiz edebileceğine, aksi halde kararın kesinleşeceğine karar 
verilmiş olup, ilan olunur. 8394 

————— 
ESAS NO : 2011/17 
KARAR NO : 2013/168 
DAVACI : K.H. 
SANIK : BEKİR YILMAZ, (TC. NO: 61318143568) Hacı Mehmet ve Suzan 

oğlu, Zile - 10/02/1982 D.lu, Tokat, Zile, Kayha Mah. Nüf. Kyt. 
olup, Şeyhali Mah. Çoban Sk. No. 16 Zile adresinde oturur. 

SUÇ : Silahla Tehdit - Hakaret 
SUÇ TARİHİ : 10/12/2010 
KARAR TARİHİ : 02/05/2013 
HÜKÜM : Silahla Tedhit Suçundan; 
a) TCK.nun 106/2-a maddesi gereğince neticeten 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRLMASINA, 
b) 53/1 maddesinin a, b, d, e bentlerinde belirtilen haklarından hapis cezasının infazı 

tamamlanıncaya, c bendindeki haklarından şartla tahliye tarihine karar yoksun bırakılmasına, 
Hakaret suçundan açılan kamu davasının şikayetten vazgeçme nedeniyle 

DÜŞÜRÜLMESİ 
Yönünde verilen karar yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık tüm aramalara rağmen 

bulunamamış ve hakkında verilen gerekçeli mahkumiyet kararı kendisine tebliğ edilememiştir. 
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE 
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

tebliğ tarihinden itibaren yasal 7 günlük süre içerisinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza 
Mahkemesine müracaatla, bir dilekçe takdimi veya Mahkeme katibine beyanının tutanağa 
geçirilmesini talep ederek karar temyiz edebileceğine, aksi halde kararın kesinleşeceğine karar 
verilmiş olup, ilan olunur. 8395 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. 

No.111 45500 Soma/MANİSA 
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 – 613 20 13 
c) Elektronik posta adresi  : elimakikmal@eli.gov.tr 
2 - İhale konusu malın a)- 
 

İhalenin- Niteliği - Türü İ.K No 
Dosya 

No İhale Tarih - Saati 
Teslim 
Süresi 

1- 
7 Kalem Muhtelif İş Makinalarına 
Turbo Alımı 

145700 13-1820 05.11.2013 -14.00 120 Gün 

2- 
2 Kalem PC 1000 Model Hidrolik 
Ekskavatöre ait İhtiyaç Fazlası 
Kullanım Dışı Malzeme satışı 

---- 13-1821 12.11.2013-14.00 30 Gün 

3- 

593 Kalem (VTA28, VT1710 ve 
NH220 Model Cumminus 
Motorlar ile SA8V170 Model 
Komatsu Motor Yedekleri) Hizmet 
Dışı Malzeme Satışı 

---- 13-1822 13.11.2013-14.00 30 Gün 

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

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

toplantı salonu Soma/MANİSA 
4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 
sk. No.3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye 
katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

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

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 
8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden 
kanunlara tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 8443/1-1 
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ESENKENT İSTASYONUNDA 10.000 M3 BALAST ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2013/147437 
1 - İdarenin : 
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25  
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 
İhale konusu malın  
adı ve miktarı : ESENKENT İSTASYONUNDA 10.000 M3 BALAST 

ALIMI İŞİ 
2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosuna 31.10.2013 saat: 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV-Dahil 
100,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 8448/1-1 
—— • —— 

KATENER OTOLARININ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ RAPORUNA 
GÖRE, REVİZYONLARININ YAPTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE  

USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/142957 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bilecik, Arifiye, Derince, Pendik, Halkalı ve 

Çerkezköy Katener otolarının, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi Raporuna göre, 
revizyonlarının yaptırılması işi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 05/11/2013 T. Saat: 14.30’da 
yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 
Haydarpaşa İSTANBUL’a 05/11/2013 Saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200.TL bedelle 
temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 8344/1-1 
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TÜRK KIZILAY’INA AİT ARAÇLARIN KASKO VE 
TRAFİK SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılay’ına ait araçların ve araç donanımlarının Kasko ve Trafik Sigortası ilanen 

ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

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

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki 
İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 31 EKİM 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 01 KASIM 2013 günü saat 16:00’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 8499/1-1 

—— • —— 
50.660 ADET B70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 
 ADANA 
İhale Kayıt No : 2013/142978 
1 - İdarenin : 
a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 / 4531195 
c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin  
     adı ve miktarı : 50.660 Adet B70 Beton Travers alımı 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 
05/11/2013 günü saat 10:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 8385/1-1 
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TRT YENİ MEDYA KANAL KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

KALİFİYE YARDIMCI HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TRT Genel Müdürlüğünden: 

Ankara’da bulunan TRT Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğünün ihtiyacı için 14 kişilik 

365 gün süreli Kalifiye Yardımcı Hizmet 3 (g) İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Açık İhale 

Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İhaleyi yapan kurumun: 

a) Adresi  : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 

Satınalma Müdürlüğü C Blok Kat:3 No:306 06109 

Oran / ANKARA 

b) Telefon numarası : 0 312 463 4218 

c) İlgili Personel : Nursel ÇEKİRDEK 

2 - İhale ile ilgili bilgiler:  

a) İşin tanımı : TRT Yeni Medya kanal Koordinatörlüğünde, 

Televizyon kanallarına ait Web, Yeni Medya, 
İnternet, Ip Tv, Mobil Tv, Facebook, Twitter ve tüm 

mecralardaki uygulamalarda kanalların 

gerçekleştirecekleri proje tasarım, video grafik 

uygulamalarının alt yapılarının oluşturulması, 
geliştirilmesi ve işletilmesi ile kanalların ara 

yüzlerinin oluşumu, tasarımı ve işletiminin 

gerçekleştirilmesi, web üzerinden tüm kanalların 

tanıtımının yapılması, web uygulamalarına yönelik 
xhtml, javascript, ajax, SEO gibi uygulamalarının 

gerçekleştirilmesi, ayrıca web tabanlı 3 boyutlu 

modelleme, animasyon, flash bannerlarının 

tasarlanması, televizyonda yayını gerçekleşen 
programların “Podcast”, “Video On Demand” 

içeriğinin oluşturulması, gerek görülen programların 

mikro sitelerinin yapılması ve işletilmesi işlerin 

yapılmasını dair 14 kişilik 365 gün süreli Kalifiye 
Yardımcı Hizmet alımı işidir. 

b) İhale tarihi ve saati : 30.10.2013 günü saat 10:30 

c) Şartnamenin görülebileceği yer : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 

C Blok Kat:3 No:306 06109 Oran / ANKARA 

d) Şartname bedeli : KDV dahil 150.- TL 

 8473/1-1 
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GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İLE İNŞAAT YAPILMASI İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Nilüfer Belediye Başkanlığından: 
11.804.736,00 TL. (+KDV) Tahmini bedelli, 354.142,08 TL. Geçici teminatlı, Görükle 

Zafer Mahallesi, 5676 ada, 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12 parsellerde (16.971,33 m2) %25 den az 
olmamak koşulu ile düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı ile inşaat 
yapılması işi 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Arttırma) usulü ile ihaleye 
konulmuştur.  

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 30/10/2013 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. 
Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Bürosunda görülebilir.  

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
İhaleye iştirak edecek şahısların; 
a) İç Zarfa konulacak belgeler; 
1) Teklif Mektubu, 
b) Dış Zarfa konulacak belgeler; 
1) İç Zarf, 
2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,  
3) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge,  
4) Vekaleten başvurularda vekaletname, 
5) Nüfus Cüzdan örneği,  
6) Bu işe teklif verecek gerçek kişilerin son beş yılda benzeri tek taahhütte en az 5.000,00 

(Beş bin) m2 veya ayrı ayrı taahhütler olarak toplamda en az 7.000,00 (yedi bin) m2 konut veya 
işyeri inşaatını bitirmiş ve teslim etmiş olması ve bu işlere ait İŞ BİTİRME BELGELERİ’ni 
vermesi gerekmektedir. 

İhalelere iştirak edecek tüzel kişilerin; 
a) İç Zarfa konulacak belgeler; 
1) Teklif Mektubu, 
b) Dış Zarfa konulacak belgeler; 
1) İç Zarf, 
2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,  
3) 2013 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 

olduğuna dair belge,  
4) Vekaleten başvurularda vekaletname, 
5) Noter tasdikli imza sirküleri, 
6) Bu işe teklif verecek tüzel kişilerin son beş yılda benzeri tek taahhütte en az 5.000,00 

(Beş bin) m2 veya ayrı ayrı taahhütler olarak toplamda en az 7.000,00 (yedi bin) m2 konut veya 
işyeri inşaatını bitirmiş ve teslim etmiş olması ve bu işlere ait İŞ BİTİRME BELGELERİ ile 
birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü Satın Alma Bürosuna vermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler 
kabul edilmez, ilan olunur. 

www.nilufer.bel.tr 8240/1-1 
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GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve 

Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:  
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye 

(ADÜAŞ) devredilen Maliye Hazinesine ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, “satış (varlık satışı)” 
yöntemi ve “pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmek üzere ihale edilecektir. 

 

İHALE KONUSU VARLIK 
GEÇİCİ 

TEMİNAT 
BEDELİ 

TANITIM 
DOKÜMANI ve 

ŞARTNAME 
BEDELİ 

SON TEKLİF 
VERME TARİH 

ve SAATİ 

İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, 
Tuğlacıbaşı Mahallesi, 421 ada 
286 parselde kayıtlı 8.661,67 m2 
yüzölçümlü taşınmaz ile 421 
ada 285 parselde kayıtlı 
19.338,18 m2 yüzölçümlü 
taşınmazda Maliye Hazinesine 
isabet eden bağımsız bölümler 
(Kadıköy Taşınmazları). 

25.000.000 TL 25.000 TL 15.11.2013 - 14:00 

 
1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Satış (Varlık 

Satışı)” yöntemi ve “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli 
görülmesi halinde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık 
Artırma” usulü ile sonuçlandırılabilir. 

2 - Satışa konu taşınmazlar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate 
alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar 
ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün aşağıda belirtilen adresinde olacak şekilde teslim edilecektir.  

3 - İhaleye katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale 
Şartnamesi; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel 
Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar 
yatırılarak ve “Kadıköy Taşınmazları İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini 
içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun 
isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin 
edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir. 

4 - ADÜAŞ ihale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 
hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. Bu nedenle ihale işlemleri 2886 sayılı Kanun ile 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ, ihaleyi iptal etmekte, yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 
belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden 
önce duyurulur. 

5 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. 
Bu özelleştirme işlemi Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 8758 sayılı 

yazısı ile verilen yetkiye istinaden gerçekleştirilmektedir. 
ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA 

Tel : (312) 286 62 46  Faks: (312) 286 62 48 
www.aduas.gov.tr 

 8474/1-1 
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A.S.O. 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇERİSİNDE ALT YAPI İNŞAATLARI İŞİ İLE 
ENERJİ NAKİL HATTI DEPLASESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: 
 ANKARA 
1 - Yol, Temiz Su, Yağmursuyu, Kanalizasyon, Elektrik, Telekom Şebekelerinin Alt Yapı 

İnşaatları, Kazı ve Nakli İşleri ile Enerji Nakil hattı Deplasesi İşi yaptırılacaktır. 
2 - İhale şartnamesi Ankara-Ayaş Karayolu 25. km Sincan adresinde faaliyet gösteren 

Bölge Müdürlüğünden 500.00 TL (BeşyüzTürkLirası KDV dahil) karşılığı temin edilebilir. 
3 - İhale evraklarının, 06.11.2013 tarihinde, en geç saat 14.00’e kadar Bölge Müdürlüğü 

binasında elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

4 - ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 
5 - Bilgi için Bölge Müdürlüğü Tel : 0 312 267 00 00 /117 (Pbx 7 hat)  
Fax : 0 312 267 00 09 Web : aosb.org.tr 8476/1-1 

—— • —— 
FABRİKAMIZ KAZAN DAİRESİNE 10 T/H – 10 BAR SKOÇ TİP ALEV DUMAN BORULU 

DOYMUŞ BUHAR KAZANI SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamız kazan dairesine 10 t/h – 10 bar Skoç Tip Alev duman borulu doymuş buhar 

kazanı alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Kayıt No : 2013/142886 
1 - İdarenin  
a) Adresi  : Beşyüzevler Mh. Adana Yolu Üzeri 9. Km Şeker Sk. 

No:1 Ereğli/KONYA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 332 7345930-36 - 332 7345938  
c) Elektronik Posta Adresi  :   
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
     internet adresi (varsa) :  
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 Ad. 10 t/h – 10 bar Skoç Tip Alev duman borulu 

doymuş buhar kazanı (komple, montaj ve nakliye 
dahil) alımı  

b ) Teslim Yeri  : Ereğli Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı  
c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 takvim 

günü içinde tek partide teslim edilecektir.  
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı Yer  : Ereğli Şeker Fabrikası 
b) Tarihi ve Saati  : 30.10.2013 - 14:00  
4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  
5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dahil 177,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur 
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin 
tamamı için teklif verilecektir.  

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 
günüdür. 

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 
kanunlara tabi değildir. 8458/1-1 
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RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 6 (altı) adet 

Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler 
yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale 
açık artırma ile tamamlanabilecek olup, her Jeotermal Alan ayrı ayrı ihale edilecektir.  

1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139  06800 

Çankaya / ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0312.201 18 05 /287 91 77 – 0 312 287 34 49 
c) Elektronik posta adresi  : mta@mta.gov.tr 
2 - İhale Konusu 6 (altı) Adet Jeotermal Alana Ait Bilgiler : 
 

Sıra No 
İhale Dosya 

No 

Son Teklif 
Verme Tarih 

ve Saati İli 

İhale Edilecek 
Jeotermal Alanın 

Adı 

Jeotermal Alan için 
Belirlenen Geçici 
Teminat Tutarı 
(ABD Doları) 

Jeotermal 
Alan 

1 
2013/JA-258 22/10/2013 

11:00 
Ankara Ayaş-Pınarkaya-

Başbereket 
40.000 $ 

Jeotermal 
Alan 

2 
2013/JA-259 01/11/2013 

11:00 
Ankara Çamlıdere-Meşeler-

Tatlak 
45.000 $ 

Jeotermal 
Alan 

3 
2013/JA-260 

01/11/2013 
11:00 

Hatay 
Hatay-Kırıkhan-
Kamberlikaya ve 
Kumlu-Akpınar 

35.000 $ 

Jeotermal 
Alan 

4 
2013/JA-261 

01/11/2013 
11:00 

Hatay Merkez-Alaattin 35.000 $ 

Jeotermal 
Alan 

5 
2013/JA-262 

01/11/2013 
11:00 

Hatay 
Merkez-Mücahitler-

Tahtaköprü 
20.000 $ 

Jeotermal 
Alan 

6 
2013/JA-263 

01/11/2013 
11:00 

Nevşehir 
Derinkuyu-
Suvermez 

50.000 $ 

 
3 - İhalenin Yapılacağı Yer: MTA Genel Müdürlüğü  
4 - İhaleye Katılacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil 

T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 
yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz 
şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları 
ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir. 

5 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları 
Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları 200 TL’sı karşılığı aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü 
Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel 
Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - İstekliler teklif ettikleri Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen 
tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 
değildir. 8464/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI HİDROLİK KÜL ATMA POMPALARINA AİT BASKI VE 
FAN PARÇALARI ALINACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Hidrolik Kül Atma Pompalarına Ait Baskı ve Fan Parçaları açık ihale usulü ile kapalı zarf 

usulü satın alınacaktır. 
1 - İdarenin  
a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83 - 612 84 49 - 613 26 27 
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 
2 - İhale Konusu İşin: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik şartnamedeki özelliklerine göre 2 Kalemde 220 

Adet 
b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 
c) İşin Süresi : Sözleşme imza tarihi itibariyle, Pompa Fan Baskısı ve 

Kül Pompası Fanı malzemelerinden ilk 30 adetlik grupta 
imal edilen parçalar en geç 45 takvim günü içinde teslim 
edilecektir. Kalan malzemeler ise sözleşme tarihinden 
itibaren 100 takvim günü içinde teslim edilecektir. 

d) Dos. No : 2E SEAS 13/126 2013/142398 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 01.11.2013 Cuma günü saat 15:00 
c) Teslim Yeri : SEAŞ ambarı.  
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve ¨ 150,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 
masrafı hariç ¨ 150,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 
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 göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 
halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

5 - Teklifler 01.11.2013 Cuma günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 
A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir. 
8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 
8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 
9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 
yapılacaktır. 8480/1-1 
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27 KALEM LABAROTUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
ihtiyacı 27 Kalem Laboratuvar Malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 
kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen 
şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 
tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 
Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 
ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya 
Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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 YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 25.10.2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 
Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 
verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 
teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 8491/1-1 
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MERKEZİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ DONANIMI, YAZILIMI VE LİSANS 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Merkezi Veri 
Tabanı Yönetim Sistemi Donanımı, Yazılımı ve Lisanslar, kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine ve Oracle markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 
konulması zorunludur. 

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

3 - Teklifler, 24/10/2013 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 edilenlerin teknik şartnamesine ve 
Oracle markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 
fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8489/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR VE YAN ÜRÜNLERİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Anadolu Üniversitesi ihtiyacı 62 adet taşınabilir dizüstü bilgisayar, 62 adet 
27”monitör, 62 adet klavye, 62 adet Mouse ve 62 adet çanta ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan 
teknik şartnamesine ve Apple markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 
şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, ihale doküman 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 teknik şartnamesi ve istenen markası, 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, 23/10/2013 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 edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 
hazırlanan teknik şartnamesine ve apple markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 
olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.  

 8490/1-1 
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YER SİLOSUNDAN BETON KANALLARA PANCAR NAKLİ HİZMETİ ALINACAKTIR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız, 2013/2014 kampanya dönemi Yer Silosundan Beton Kanallara Pancar Nakli 

hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları dahilinde Açık İhale 
Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/147255 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 -

KIRŞEHİR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2013/2014 Kampanya döneminde yer 

silosundan taşınacak olan tahmini 180.000 Ton 
(+/-%20 toleranslı) pancarın araçlara yüklenerek 
beton silolara taşınması işidir. Taşıma damperli 
kamyonlar ile yapılacaktır ve boşaltma kanal 
içerisine damper kaldırma şeklinde olacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : 40-60 Takvim Günü 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRŞEHİR  
b) Tarihi ve saati : 22.10.2013 Salı Günü – Saat 11:00 
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 İlgili Meslek 

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

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

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 
4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler: 

4.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  
7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200-

KIRŞEHİR/Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim 
günüdür. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - İhalede, gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya 

kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 
kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 8512/1-1 
—— • —— 

TIBBI SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezi/Hastanelerinin ihtiyacı için ilanen ihale edilerek kapalı 

zarfla teklif alınmak suretiyle Tıbbı Sarf Malzemesi satın alınacaktır. 
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - Firmalar İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki 
Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
5 - Firmalar şartnamede istenen numuneleri en geç 31 EKIM 2013 saat 12:00’ye kadar 

Teşhis Tedavi Hizmetleri Koordinatörlüğüne teslim edeceklerdir. 
6 - Firmaların, tekliflerini en geç 05 KASIM 2013 günü saat10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 
7 - Teklifler aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
8 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
9 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
10 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 8511/1-1 
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ÖN YETERLİLİK İLANI 
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 
36 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/f Maddesine 

ilişkin 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, Bakanlar Kurulunun 
2003/6554 sayılı kararın eki olan “Yükseköğretim Kurumları tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların” 19. 
maddesine göre Belli İstekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/145096 
1 - İdarenin 
a) Adresi  : Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü- Cumhuriyet Mah. Rıza 

Yalçın Cad. No: 12 Merkez/IĞDIR 
b) Telefon ve faks numarası : (0476) 2261314 / 1259, 1257, 1056, 1556 (telefon) 
  (0476) 2278489 (faks) 
c) Elektronik Posta Adresi : yapi@igdir.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : www.igdir.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktar : 36 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı / Mal Alım (İçeriği 

ekli listededir.) 
b) Teslim yerleri : Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü-Merkezi Araştırma 

Laboratuvarı. 
c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 gündür. 
3 - Ön yeterlik başvurusunun;  
a) Yapılacağı yer : Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı Cumhuriyet Mah. Rıza Yalçın Cad.No: 12 
Merkez/IĞDIR 

b) Son Başvuru Tarihi : 04.11.2013 - Saat : 14.00 
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler 
4.1. Ön yeterliliğe başvuru şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Ön Yeterlik Dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu 
4.1.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ve diğer belgeler 
4.1.4.1. Teklif edilen cihazların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit 

etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar, fotoğraflar ve benzeri tanıtım 
materyalleri ön yeterlik başvuru dosyasında ibraz edilecektir.  

4.1.4.2. Adaylar teklif edecekleri ürünlerin teknik şartnameye uygun olduğunu kanıtlayan 
teknik şartnameye cevapları veya açıklamaları da ibraz etmek zorundadır.  

4.1.4.3. Teknik şartnamelerde istenilen standartlara ait kalite belgeleri ibraz edilecektir. 
4.1.5. Vekaleten ön yeterliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliğe 

başvurmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.  
4.1.6. Adayın ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.  
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. İş deneyim belgeleri: 
4.3.1.1.Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler, 
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle 

birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) Aday veya isteklinin adına düzenlenen sanayi sicil belgesi, 
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen kapasite rapor, 
c) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen 

imalat yeterlilik belgesi 
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: 
4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Özel veya kamu işletmeleriyle yapılan laboratuvar cihaz satışları benzer iş kabul 

edilecektir. 
5 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlilik ve ihale dokümanları Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı Cumhuriyet Mah. Rıza Yalçın Cad.No: 12 IĞDIR- adresinde görülebilir ve ön 
yeterlilik ile ihale doküman bedelinin Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının TR97 0001 2009 6790 0007 0000 15 no’lu Halk Bankası Iğdır Şubesi IBAN 
hesabına 50,00 TL. yatırılarak, ibraz edilen makbuz karşılığı yine aynı adresten temin edilebilir. 
Ön yeterliliğe başvuracak isteklilerin ön yeterlilik dokümanını satın almaları zorunludur. 
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7 - Ön yeterlik dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan başvuru belgeleri en geç 
04.11.2013 tarihinde, saat 14.00’e kadar Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı Cumhuriyet Mah. Rıza Yalçın Cad.No: 12 Merkez/IĞDIR adresine elden teslim 
edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 
9 - Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
 
Ek: - İhale Malzeme Listesi 

Kod No Tanımı Birimi Miktarı 
1 LC-MS/MS Adet 1 
2 GC-MS/MS Adet 1 
3 ATOMİK ABSORSİYON Adet 1 
4 MİKRODALGA YAKMA SİSTEMİ Adet 1 
5 GC-FID Adet 1 
6 İYON KROMATOGRAFİ Adet 1 
7 ELEMENTAL ANALİZ CİHAZI Adet 1 
8 UV-VIS SPEKTROFOTOMETRE Adet 1 
9 SANTRİFÜJ Adet 1 
10 SAF SU CİHAZI Adet 1 
11 ULTRA SAF SU SİSTEMİ Adet 1 
12 KAR BUZ MAKİNASI Adet 1 
13 DERİN DORUCU -86-DİKEY TİP Adet 1 
14 KÜL FIRINI Adet 1 
15 VAKUMLU ETÜV Adet 1 
16 ANALİTİK TERAZİ 0.00001G HASSASİYET Adet 1 
17 ELEKTRONİK TERAZİ Adet 1 
18 SOĞUTMALI İNKÜBATÖR Adet 1 
19 STERİLİZATÖR-KURUTMA FIRINI Adet 1 
20 MASA ÜSTÜ VORTEKS KARIŞTIRICI Adet 1 
21 ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR-SOĞUTMALI Adet 1 
22 HOMOJENİZATÖR (ULTRA TORAX) Adet 1 
23 ÇALKALAMALI SU BANYOSU Adet 1 
24 PH METRE-MASA ÜSTÜ Adet 2 
25 ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI Adet 1 
26 BALON ISITICI 6-LI Adet 1 
27 BALON ISITICI 3-LÜ Adet 1 
28 LİYOFİLİZATÖR Adet 1 
29 BOY DUŞU Adet 4 
30 GÖZ DUŞU Adet 8 
31 KİMYASAL DOLAP Adet 4 
32 ÇEKER OCAK Adet 2 
33 PLAZMA DERİN DONDURUCU Adet 1 
34 SOĞUTMALI SANTRİFÜJ Adet 1 
35 BİYOGÜVENLİK KABİNİ Adet 2 
36 OTOKLAV Adet 2 

 8484/1-1 
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15.000 TON KRİSTAL ŞEKERİN KARAYOLU İLE NAKLİYESİ  
HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamızın üretiminden kuru küspe ambarına taşınacak 15.000 Ton kristal şekerin 

karayolu ile nakliyesi hizmet ihalesi Açık ihale usulü ile ve kapalı zarfta teklif alma yöntemi ile 
yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve pazarlık usulü ile 
devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/142864 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT 
b) Telefon ve faks numarası : 0356 275 35 30 Pbx.-0 356 275 35 36/39 
c) Elektronik posta adresi  : turhalseker@turkseker.gov.tr. 
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Üretimden kuru küspe ambarına 15.000 Ton kristal 

şekerin karayolu ile nakliyesi. 
b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek 

programa göre 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 
b) Tarihi ve saati : 22/10/2013 Salı 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 Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile 

elektronik posta adresi. 
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası 

belgesi, 
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde; İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge  
4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

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

4.1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 
4.1.3.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 
4.1.3.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil 
gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.5- Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu. 
4.1.6- Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat. 
4.1.7- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.8- İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde 

görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler, 22.10.2013 Salı günü, saat 14.00’e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal 
Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için teklif 
birim fiyat üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için 
teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşmesi imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 45 (Kırkbeş) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
 8387/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan Erzurum Yakutiye Mehdiefendi Mahallesinde 

bulunan ada ve parsel numarası ile alanı, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda yazılı arsa, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile satışa 
çıkarılmıştır.  

Sıra 
No Mevkii Vasfı Ada/ 

Parsel Alan (m2) Muhammen Bedel 
(TL) 

Geçici Teminat 
(TL) 

İhale 
Tarih/Saat 

1 Mehdiefendi 
Mahallesi  Arsa 9535/1 38.269,70 24.875.305,00  746.259,15 25/10/2013-

10:00  
2 - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Hizmet Binasının 3. kattaki 

Meclis salonunda Encümenimiz (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır. 
3 - Bu ihaleye ait arsa için İdari Şartname Belediyemiz İhale Hazırlık Servisinden 1000,00 

TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir..  
4 - İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 24/10/2013 tarihi saat 16:00’a kadar aşağıda 

belirtilen belgeleri hazırlayarak İhale Hazırlık Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.  
5 - İsteklilerde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: 
a) Kanuni ikametgah belgesi, 
b) Türkiye de tebligat için adres beyanı, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 
d) Vekaleten katılacakların noter tasdikli imza sirküleri ile vekaletnameleri, 
e) Satış şartnamesinin 5/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat, 
f) İhale dokümanın satın alındığına dair belge, 
g) Şirket olması halinde Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesi (2013 yılında alınmış) ile 

Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket İmza sirküsü. (Ortak girişim olması halinde  ortakların her birinin 
kayıtlı olduğu oda belgeleri) 

h) Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık girişim belgesi (İhale 
üstüne kalması durumunda ortak girişimin noter tasdikli ortaklık sözleşmesini idareye vermek 
zorundadır.)  

6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli seçmekte serbesttir. 
İlan olunur. 8421/1-1 
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BİŞKEK TÜRK İLKOKUL VE ORTAOKULU BİNALARI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinden: 
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, 

Bişkek Türk İlkokul ve Ortaokulu Binaları İnşaatı] yapım işi kapalı zarf ihale usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin  
a) Adresi : KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Cengiz Aytmatov 
Kampüsü, Cal/ Bişkek/KIRGIZİSTAN 

b) Telefon ve faks numarası : 996 312 49 27 63   996 312 49 27 81 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilgi.yidb@manas.kg  
2 - İhale konusu yapım işinin  
a) Niteliği, türü, miktarı : Betonarme Karkas - Kapalı / Faydalı İnşaat Alanı: 

5.776,19 m² / 5.268,60 m²  
b) Yapılacağı yer : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi C. 

Aytmatov Kampüsü 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 

19 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  
d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 730 takvim günüdür. 
e) Yaklaşık maliyet : ……….. ABD Doları’dır (KDV dahil) 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Senato 

Salonu Prospekt Mira No: 56 720042 Bişkek/ 
KIRGIZİSTAN 

b) Tarihi ve saati : 19/11/2013 14.00 (Kırgızistan Cumhuriyeti yerel 
saati) 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi.  
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

4.1.4. İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 
sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname, 

4.1.5 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.6. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.7. İdari Şartnamede 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri 

İhaleleri Uygulama Esaslarında düzenlenen belgeleri.  
4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.9. İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.  
4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.11. İdari Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım 

İşleri İhaleleri Uygulama Esaslarının 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler. 
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4.1.12. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin 
Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname. 

4.1.13. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname 
4.1.14. İnşaatların yapımı ve tamamlanması safhalarında Kırgızistan Devleti Resmi 

Kurumlarından alınması gereken izin ruhsat ve benzeri belgeleri almak yüklenici 
sorumluluğundadır. (İdare gerekli yazışmalarda bulunacaktır)1 

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler:1 

4.2.1-. Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler. 
4.2.2- İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü 

altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler. 
4.2.3- İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri. 
4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:2 
4.3.1.İş deneyimi olarak, en az teklif bedelinin %50’si veya %50’sinden fazlası olmak 

üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son on (10) yıl içinde Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti dışındaki ülkelerde veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde yapılan veya 
yapılmakta olan işlerden alınmış iş bitirme veya iş durum belgesi.  

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli 
sayıda nitelikte personel çalıştırdığına ve çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler. 

4.3.3. İhale konusu yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik 
personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak; Eğitim Yapıları, Sağlık Yapıları, Kültür Tesisleri, Spor 
Tesisleri, Konutlar, İş Merkezleri, Resmi Yapılar, Oteller ve benzeri yapılar. (Altyapı işleri benzer 
iş olarak kabul edilmeyecektir) 3  

5 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.  
6 - İhale dokümanı  
[Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Cal Kampusü-

Cengiz Aytmatov Kampsü-Cal Bişkek/KIRGIZİSTAN veya Kırgızistan Türkiye Manas 
Üniversitesi Ankara İrtibat Bürosu Müdürlüğü YÖK Başkanlığı Ek Binası 2. Kat 06539 
Bilkent/ANKARA ] adreslerinde görülebilir ve 500 ABD Doları karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale saatine kadar: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yapı İşleri 
Dairesi Başkanlığı - Cal Kampusü Bişkek/KIRGIZİSTAN adresine verilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, [Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.] 

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum ve/veya herhangi bir şekilde düzenlenmiş ortaklık olarak ihaleye teklif 
( verilemez )  

12 - Üniversite avans teminat mektubu karşılığında ihale bedelinin %10’u (yüzde onu) 
kadar avans verir. Bu avans ilk 6 ay için %5, ikinci 6 ay için %5 tutarında olacaktır. Verilen 
avanslar 6’ şar ay içinde eşit taksitler halinde hakedişlerden kesilir 

  
1 ve 2  İdareler; ihalenin niteliğine göre hazırladıkları idari şartnamede yer alan isteklilerin 

ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine 
ilişkin olarak İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirlenmiş; şekli ve içeriği ise 
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen bilgi ve belgelerden, 
ihalelerinin özelliklerine uygun olarak istedikleri belgeler ile bu belgelerin taşıması 
gereken kriterleri (sadece belgenin adını ve belgede aranacak yeterlik kriterini 
belirtmek suretiyle) 4.2. ve 4.3. maddelere yazacaklardır. 

3           İdari şartnamedeki benzer iş tanımı aynen yazılacaktır. 8316/2-2 
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2 KALEM MUHTELİF SONDAJ BORUSU SATIN ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
2 Kalem Muhtelif Sondaj Borusu 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/144484 
1 - İdarenin  
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya/ 
ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 53 / 0 312 285 42 70 
c) Elektronik posta adresi  : mta@mta.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
     internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  
  I. KISIM: 5.000 Adet Boru (Dış Çap 114,30 mm – 

İç Çap 101,60 mm),  
  II. KISIM: 2.000 Adet Boru (Dış Çap 88,90 mm – İç 

Çap 76,20 mm) 
b) Teslim [yeri/yerleri] : MTA Genel Müdürlüğü Etimesgut Ambarlarına,  
c) Teslim [tarihi/tarihleri]  : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren 
  I. KISIM 150 (yüzelli) takvim günüdür. 
  II. KISIM 150 (yüzelli) takvim günüdür. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (KL-
Blok 2. Kat) 

b) Tarihi ve saati : 06.11.2013 – 10.30 
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 ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. 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, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
Yetkili Satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 
sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi, 
İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu,  
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 
olduğunu gösteren belgeler, 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 
eden yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü 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. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 8372/1-1 
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TERMAL PLAZMA KAPLAMA MAKİNASI YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 
Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim 

Santralı İşletme Müdürlüğünden:  
Dosya Adı: TERMAL PLAZMA KAPLAMA MAKİNASI YEDEKLERİ MAL ALIMI  
İşin Tanımı; TERMAL PLAZMA KAPLAMA MAKİNASI İÇİN 7 KALEM YEDEK 

MALZEME MAL ALIMI  
İhale Kayıt numarası : 2013141722 
1 - İdarenin  
a) Adresi : EÜAŞ BURSA DOĞAL GAZ KOMBİNE 

ÇEVRİM SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeni Yalova Yolu 15. Km 16105 Ovaakça/BURSA  

b) Telefon ve faks numarası : 0 224 267 11 70 - 0 224 267 11 77  
c) Elektronik posta adresi (varsa) : bursaticaret@euas.gov.tr  
2 - İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Kalem  
b) Teslim yeri (yerleri) : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. BURSA DOĞAL GAZ 

KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ Ovaakça/BURSA 

c) Teslim tarihi (tarihleri) : İstekliler tekliflerinde belirteceklerdir.  
3 - İhalenin/Yeterlik Değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. BURSA DOĞAL GAZ 

KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ (İhale Odası) Ovaakça/BURSA 

b) Tarihi ve saati : 31.10.2013 Perşembe günü 14:30 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;  
4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi,  
4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya 

da ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge  

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret 
ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge  

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya İmza Sirküleri;  
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
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4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler;  
4.2.1- İstekliler, teklif edilen ürünle ilgili ISO 9001:2008 kalite belgesini teklifleri ekinde 

sunacaklardır 
4.2.2- Yüklenici, teklif edilen ürünün orijinal olduğuna dair, fabrika çıkış belgesi veya 

gümrük belgesini malzeme teslimatında idareye vereceklerdir.  
4.2.3- ……………………………………………………………………………………… 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması ;  
7.1- İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 30,00.-TL karşılığı aynı adresten 

satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla 
ihale dokümanı almak isteyenler posta masrafı dahil 37,00.-TL doküman bedelinin Vakıflar 
Bankası T.A.O. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şubesi, Şube Kodu: 699 IBAN: TR43 0001 5001 
5800 7286 6083 22 no lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yolu ile 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 faksına veya yazılı 
olarak İdareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş 
günü içinde bildirilen adrese posta yolu ile gönderilecektir. İhale dokümanının posta yolu ile 
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı İdaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.  

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeni Yalova Yolu 15.Km. Ovaakça/BURSA 

adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilecektir.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 
günüdür.  

12 - Bu mal alımı işi EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 
Sayılı Satınalma ve İhale Yönetmeliği’ ne göre yapılacaktır. 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  8407/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
TPAO Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğünden: 
TPAO ADIYAMAN BÖLGE ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİT SAHA VE 

İSTASYONLARINDA BULUNAN YERÜSTÜ POMPALARININ MONTAJ, DEMONTAJ, 
NAKLİYE, BAKIM VE BİRİNCİ KADEME ONARIM İŞLERİ İLE SAHA 
İŞLETMECİLİĞİNE AİT İŞLERİN YAPILMASI İŞLERİ; AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 
EDİLECEKTİR. 

İhale kayıt numarası (KİK) : 2013/141093 
1 - İdarenin  
a) Adresi : T.P.A.O BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE 

PETROLLERİ MAH. KARAPINAR CAD. NO. 256 
P.K.9 02040 ADIYAMAN  

b) Telefon ve faks numarası : 0 (416) 227 28 11 (3 Hat)  
  0 (416) 227 28 20 
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Adı : TPAO ADIYAMAN BÖLGE ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE 

AİT SAHA VE İSTASYONLARINDA BULUNAN 
YERÜSTÜ POMPALARININ MONTAJ, DEMONTAJ, 
NAKLİYE, BAKIM VE BİRİNCİ KADEME ONARIM 
İŞLERİİLE SAHA İŞLETMECİLİĞİNE İŞİ  

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 ADET YÜKLETLİ KAMYON, 1 ADET KAMYONET, 
3 ADET 4*2 PICK-UP TİP ARAÇ VE VE 26 ELEMAN  

c) Yapılacağı Yer : T.P.A.O Bölge Müdürlüğü Faaliyet Alanları 
d) İşin Süresi : Yer Tesliminden/İşe Başlama Tarihinden İtibaren 3 Yıl/ 

1095 Gün 
e) İhale Şekli : Açık İhale Usulü (TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Yönetmeliği Madde:23) 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : T.P.A.O Bölge Müdürlüğü İhale Salonu 
b) Tarihi ve saati : 26/11/2013 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 ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
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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. 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.  

4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  
İdari Şartnamenin İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 
tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler:  

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.  
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  
4.3.1. İş deneyim belgeleri:  
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler,  

4.3.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  
a) Petrol ve Doğalgaz Saha/İstasyon ve kuyularının işletilmesi ile Petrol ve Doğalgaz 

Saha/İstasyon ve kuyularının Bakım – Onarım hizmet işi yapmış olmak, 
b) Petrol ve Doğalgaz Mühendisi olmak. 
4.4. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
4.5. İhale dokümanı T.P.A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü/ Üretim Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 250,00 (ikiyüzelli) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

4.6. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günüdür. 

4.7. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
5 - Taşıma (Personel ve Malzeme) işinde kullanılacak araçlar; 
1 Adet Yükletli Kamyon, 1 Adet Kamyonet, 3 Adet 4*2 Pıck-Up Tip Araç  
6 - Teklifler, 26/11/2013 tarihinde saat 14:00’e kadar T.P.A.O Adıyaman Bölge 

Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
7 - İhale, KİK’ in Ceza ve İhalelerden Yasaklanma Hükümleri hariç, KİK tarafından 

Ortaklığımıza tanınan İstisna Kapsamında (3/g) olup, Ortaklığımızın Mal ve Hizmet Alımı İhale 
Yönetmeliğine tabidir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

DİĞER HUSUSLAR 
İSTEKLİLER İHALE DOKÜMAN BEDELİ OLAN 250 T´SINI TC ZİRAAT 

BANKASI AŞ ADIYAMAN MERKEZ ŞUBESİ TR26000100018436215883-5002 NOLU 
TPAO HESABINA MAKBUZ KARŞILIĞI YATIRARAK; İSTEKLİ VEYA VEKÂLET 
VERDİĞİ KİŞİLERCE TPAO ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ÜRETİM 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE DOKÜMANINI TEMİN EDEBİLİRLER. 

 8419/1-1 
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ÇAYKUR SİYAH SÜZEN POŞET ÇAY ETİKET KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 18.000 Kg. Çaykur Siyah Süzen Poşet Çay Etiket Kağıdı 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.10.2013 günü saat 14.00'e kadar Çay işletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8166/1-1 

————— 
52 KALEM RULMAN GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan, 52 Kalem Rulman Grubu Malzeme, %20 artar-azalır 
opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık İhale 
Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 75,00,-TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 30.10.2013 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Çay 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu Rize 
adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif 
mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
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7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem 

bazında kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8193/1-1 

————— 
17 KALEM REDÜKTÖRLÜ MOTOR GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 17 Kalem Redüktörlü Motor Grubu Malzeme %20 artar-
azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık 
İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.10.2013 günü saat 14.30'a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.30'da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8225/1-1 

————— 
74 KALEM SAC-PROFİL-BORU-MİL GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 74 kalem Sac-Profil-Boru-Mil Grubu Malzemeler %20 artar-
azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık 
İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.11.2013 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri 
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Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem 

bazında kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8269/1-1 

————— 
35 KALEM KONVEYÖR BANT (TRANSPORT KAYIŞI) GRUBU MALZEME 

SATIN ALINACAKTIR 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 35 kalem Konveyör Bant (Transport Kayışı) Grubu 

Malzemeler %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu 
maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.11.2013 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem 

bazında kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8270/1-1 
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SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1 - İşletmemiz yetiştirmesi 16 baş Safkan Arap tay açık artırma suretiyle satılacaktır. 
2 - İhale 24.10.2013 günü saat 12.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda Alım – Satım 

ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  
3 - Geçici teminat tay başına 15.000,00.-TL. dir. 
4 - Konuya ilişkin şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir. 
5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Kanuni ikametgâhı olması ve kimliğini ibraz etmesi. 
b) Bu işe ait geçici teminat vermesi 
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerini ve imza sirkülerini 

vermesi. 
d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri 

vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. 
6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi 

değildir. İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.  
 İlan Olunur. 
ADRES: 
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü 
Karacabey-İzmir Karayolu Üzeri 7. Km. 
Karacabey/BURSA  
Tel   : 0224 689 64 75 
Faks : 0224 689 64 96 8135/1-1 

—— •• —— 
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununa göre Proseför kadrosu için 26.maddesi, Doçent kadrosu için 25. Maddesine 
göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

 
FAKÜLTE BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADET 

Tıp Fakültesi  Halk Sağlığı Profesör 1 
Genel Cerrahi Profesör 1 

Tıbbi Mikrobiyoloji  Doçent 1 
Doçent Kadrosu için başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde 

belirtilen şartlar ile başvurduğu Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine 
özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel 
yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını 
ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek  
Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı için, tıp 
eğitimi, laboratuvar kalite yönetimi ve hastane epidemiyolojisi konularında deneyimli ve ingilizce 
ders anlatma tecrübesi olan adayların başvurması beklenmektedir. 

Profesör kadrosu için başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 26.maddesinde 
belirtilen şartlar ile başvurduğu Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat 
dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, 
bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora 
çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da 
ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Halk Sağlığı Anabilim Dalı için, aile 
hekimliği alanında çalışma deneyimi olan, tıp doktoru ve tıpta uzmanlık eğitimi almış olan, Genel 
Cerrahi  Anabilim Dalı için, karaciğer nakli tecrübesi olan adayların başvurması beklenmektedir. 
Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar 
şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer 
almaktadır. 8513/1-1 
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Etimesgut Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
İlimiz Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi Dumlupınar 30 Ağustos Cad. 46510 Ada 

1 Nolu parsel üzerinde Söğüt İnşaat Taah. Pet. Mad. Gıda Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından 
gerçekleştirilmesi planlanan ‘693 Adet Konut ve Alışveriş Merkezi’ projesine 17.07.2008 tarih ve 
26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince Ankara Valiliğince 02.07.2013 tarih ve 1206 nolu belgesi 
ile ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı verilmiştir. 

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur. 
Proje alanı koordinatları 

Koordinat Sırası: Sağa,Yukarı 
Datum               : ED-50 
Türü                  : TM 
D.O.M              : 39 
Zon:                  : 37 
Ölçek Faktörü  : 6 derecelik 

Koordinat Sırası: Enlem, Boylam 
Datum                : WGS-84 
Türü                   : Coğrafi 
D.O.M               : -- 
Zon                    : -- 
Ölçek Faktörü   : -- 

466830.6130:4426391.2150 39.9854431:32.6110942 
466925.8750:4426318.9540 39.9847958:32.6122136 
466902.9540:4426256.5590 39.9842327:32.6119483 
466911.9810:4426252.1710 39.9841935:32.6120543 
466852.2240:4426089.6460 39.9827269:32.6113627 
466850.2850:4426035.3970 39.9822381:32.6113427 
466684.4210:4426039.3160 39.9822668:32.6094000 
466681.6730:4426072.6820 39.9825673:32.6093661 
466683.0820:4426084.4380 39.9826733:32.6093820 
466778.7040:4426308.2780 39.9846938:32.6104904 
466788.0700:4426304.9890 39.9846645:32.6106003 
466821.1770:4426388.7860 39.9854208:32.6109838 

 8495/1-1 

—— • —— 
Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 
Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48. maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

Birimi Unvanı A.B.D. Drc. Adet Aranan Nitelikler 

Eğitim 
Fak. 

Doç. 
(Daimi) 

Eğitim Yönetimi 
Teftişi Planlaması 
ve Ekonomisi 

1 1 

Alanında Doçent unvanı almış ve 
Avrupa’da yaşayan Türklerin 
eğitim sorunları konusunda 
çalışmaları bulunmak. 

Doç. 
(Daimi) 

İlköğretim 
Matematik Eğitimi 

1 1 
Lie Cebirleri alanında çalışmaları 
bulunmak. 

Başvuru Adresi:  Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü 
Eğitim Fak. Binası Kat. 3 Yozgat/Merkez  Tel: 0 354 242 10 85 

  8498/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Kültürlerarası İletişim Merkezi Vakfı (KİM). 
VAKFEDENLER: Süleyman DERİN, Enes ERYARSOY, Turgut ÖZCAN, Zeki DEMİR, 

Osman Erdem YAPAR, Ahmet Fatih BAŞARAN, Önder ÜÇÜNCÜ. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/09/2013 tarih, E.2013/295, K.2013/356 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ülkemizde yaşayan ve ülkemizi ziyaret eden farklı kültüre sahip 
insanlar arasında kültürlerarası iletişim kurulması, iletişimin geliştirilmesi, ülkemizin sahip 
olduğu kültürel mirasımızın tanıtılması konusunda çalışmalar yapmak, bu ve benzeri çalışmalar 
yapan milli ve milletlerarası gerçek kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, desteklemektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000 TL Nakit. 
YÖNETİM KURULU : Enes ERYARSOY, Osman Erdem YAPAR, Süleyman DERİN, 

Ahmet Fatih BAŞARAN, Önder ÜÇÜNCÜ. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiye Kurulu 

tarafından tasfiye muamelesi sonuçlandırıldıktan sonra geriye kalan gayrimenkul ve menkul mal 
ile diğer varlıklar Tasfiye Kurulunun uygun göreceği ve vakfın gayesine benzer gayesi ve 
faaliyetleri olan bir başka vakfa veya derneğe devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8479/1-1 
————— 

Semiha Şakir Sarıgöl Sağlık Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İstanbul Anadolu 22. Asliye 
Hukuk Mahkemesinin 13/09/2013 tarihinde kesinleşen, 20/06/2013 tarih ve E: 2013/26, K: 
2013/262 sayılı kararı gereği dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8478/1-1 
————— 

VAKFIN ADI: Haldun-Çiğdem Vakfı. 
VAKFEDENLER: Haldun SİMAVİ, Çiğdem SİMAVİ 
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.09.2013 tarih ve E: 2013/122, K: 2013/22 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Topluma, bilime ve insanlığa yararlı her türlü çalışmada bulunmak, 
Türkiye’de eğitimin gelişmesine beşeri yatırımların artmasına imkan sağlamak geleneksel ve 
modern tarım ile organik tarımın geliştirilmesi, ekonomi alanında Türkiye’nin kalkınması ve 
teknolojinin gelişmesi, Türkiye’nin deniz potansiyelinin geliştirilmesi, ulaştırma ve turizm 
sektörünün gelişmesini desteklemek ve teşvik etmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 1.000.000.- (Birmilyon Türk Lirası) dır. 
YÖNETİM KURULU : Haldun SİMAVİ, Çiğdem SİMAVİ, Esfender KORKMAZ 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları İstanbul 
Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ne vakfın amacına uygun veya yakın bir amaç için 
kullanılmak üzere eşit bir şekilde devredilir.  

Vakfın sona ermesi, ancak yönetim kurulunun oybirliğiyle alacağı karar ve buna 
dayanarak mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8477/1-1 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre 
öğretim üyesi alınacaktır. 

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI 
Doçent kadrolarına daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını 

dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), 
Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin 
(lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik 
durumu beyannamesi (Üniversitemiz web sitesinde örnek beyanname yayınlanacaktır.) ve 
“Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve 
belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel 
Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 
1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 
2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları 

gerekmektedir. 
3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı 

Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu 
inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul 
edilecektir. 

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 

5. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri 
iade edilmeyecektir. 

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. 
7. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 11350-11351 
Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA 

Mühendislik 
Fakültesi 

Gıda 
Mühendisliği 

Gıda 
Bilimleri 

Doçent 1 1 
Alanında 
doçentliğini 
almış olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Harita 
Mühendisliği 

Ölçme 
Tekniği 

Doçent 1 1 
Alanında 
doçentliğini 
almış olmak. 

 8497/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Corporate Resources B.V. Şti’nin sahip bulunduğu, AR/CBV/5052 hak sıra numaralı 

petrol arama ruhsatını terk için 25.09.2013 tarihinde müracaat ettiği 6491 Sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ilan olunur. 8486/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri A.O. Bartın, Zonguldak, Karabük illerinde sahip bulunduğu, 

AR/TPO/4958, 4771 hak sıra numaralı 2 adet, kara ve Karadeniz’de Türk Karasuları içinde sahip 
bulunduğu AR/TPO/4032, 4033, 4034, 4035 hak sıra numaralı 4 adet karasuları içi olmak üzere 
toplam 6 adet petrol arama ruhsatları 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1 ve 3 üncü ile 
mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3 ve 4 üncü maddelerine istinaden Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanının 26.09.2013 tarihli olurları ile feshedilmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 
yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetini yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 
olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 ncu maddesi 
gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl 
zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat 
etmeleri ilan olunur.  8487/1-1 

————— 
Atlı Makine İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim, 

Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahip bulunduğu, AR/ATL/4823 ve 4826 hak sıra numaralı 2 adet 
petrol arama ruhsatını terk için 25.09.2013 tarihinde müracaat ettiği 6491 Sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ilan olunur. 8488/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
Aşağıda 2012 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Beyoğlu 

Otuzbirinci Noterliği 01.12.2013, Adana Onüçüncü Noterliği ve Kartal Sekizinci Noterliği 
08.12.2013 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

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 başvurma süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 
 

SIRA NO:   NOTERLİĞİN ADI: 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 
1 - ADANA ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.197.645,94.-TL. 
2 - BEYOĞLU OTUZBİRİNCİ NOTERLİĞİ 3.945.685,67.-TL. 
3 - KARTAL SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.216.025,10.-TL. 
 8503/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 
İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alman 14.08.2013 gün ve 45416 sayılı yazıda; Halit ve 

Suna Oğlu, 1975 doğumlu, Bayburt İli, Merkez İlçesi; Sakızlı Mah..; Cilt No: 145, Aile Kütük 
No:122; SıraNo: 26'da kayıtlı Av. Mahmut BULUT'un, Baro Yönetim Kurulu'nun 04.07.2013 
gün ve 27/21 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nm 74. maddesi gereğince, adının bir daha 
yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği 
ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. 
maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 8500/1-1 



11 Ekim 2013 – Sayı : 28792 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/53451 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 
Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  
Adı Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Konya/Selçuklu 

Adresi 
Horozluhan Mahallesi Ankara 
Caddesi No: 151/D 

Tel-Faks 0332 221 11 11 – 0332 235 64 99 

Posta Kodu 42300 E-Mail bol03@kgm.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
BAHAR YAPI Endüstri ve Ticaret 
Limited Şirketi 

Mevlüt Bahar 

Adresi 
Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak 
Koloğlu İş Merkezi B Blok Kat: 3 
No:8 Elazığ 

Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak 
Koloğlu İş Merkezi B Blok Kat: 3 
No:8 Elazığ 

T.C. Kimlik No.  22483772038 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

131 004 6543  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

6843  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (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. 

 8493/1-1 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/93178 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 
Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Kepez/Antalya 
Adresi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı Tel-Faks 0 242 3347700 / 0 242 3453699 

Posta Kodu 07108 E-Mail bol13@kgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
MET İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi 

Ahmet Hamdi Akan 

Adresi 
Çaldıran Sokak No: 11/6 Kızılay-
Çankaya/Ankara 

Fener Mahallesi 1964 Sokak 2. Hacı 
Gebizli Sitesi A. Blok No: 19 
Antalya 

T.C. Kimlik No.  13534068606 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

619 003 7169  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

58699  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (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. 

 8494/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/40996 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Adapazarı Orman Bölge 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Sakarya/Adapazarı 

Adresi 
Şirinevler Mah. Adnan Menderes 
Cad. 

Tel-Faks 0264 275 30 90 – 0264 291 04 32 

Posta Kodu 54200 E-Mail adapazariobm@ogm.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Hisarlı İnşaat Ormancılık Oto Gıda 
Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
B.Pazarı Mah. Atatürk Bulvarı Şeyh 
İsmailrumi İşhanı A Blok Kat 1 No: 5 
Merkez/Çankırı 

 

T.C. Kimlik No.   
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Çankırı V.D. – 463 045 1619  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

2/2798  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8483/1-1 
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/154570 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü İl/İlçe Ankara/Yenimahalle 

Adresi 
Alparslan Türkeş Cad. No: 75 Gazi 

Mahallesi 
Tel-Faks 0312 211 01 70 – 0312 211 01 79 

Posta Kodu 6560 E-Mail aoc@aoc.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Ali Rıza Toprak – Bayram Ticaret  

Adresi 
100. Yıl Bulvarı No: 23 Kat: 3 

Ostim/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. 11701080840  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Ostim Vergi Dairesi – 8540021370  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
120224  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8485/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/65830 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Yalova Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Yalova/Merkez 

Adresi 
K.Karabekir Mah. Termal Yolu 

Cad. 
Tel-Faks 226 8149073 – 226 8143161 

Posta Kodu 77200 E-Mail yalovaisl@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Aila Mutlu – Mutlu Kundura  

Adresi 
Bahriye Üçok Cad. No: 11 

Merkez/Artvin 
 

T.C. Kimlik No. 10345723656  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Artvin Giyim Eşyaları ve Sanatkarları 

Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
08/21279  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8482/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/70091 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TKİ Garp Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü 
İl/İlçe Kütahya/Tavşanlı 

Adresi Durak Mah. Etiler Cad. No: 22 Tel-Faks 0274 614 10 07 / 0274 614 59 94 

Posta Kodu 43300 E-Mail glisatinalma@gli.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Azca Mühendislik ve Sondaj San. Tic. 

Ltd. Şti. 
Azmi Yoğurtçu 

Adresi 
Marmaracık Yolu Üzeri 5. Km. 

Çorlu/Tekirdağ 

Esentepe Mah. Adnan Doğu Cad. 

1U/58 Çorlu/Tekirdağ 

T.C. Kimlik No.  20683789610 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Çorlu V.D. / 127 007 5946  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
5595  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8519/1/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/70091 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TKİ Garp Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü 
İl/İlçe Kütahya/Tavşanlı 

Adresi Durak Mah. Etiler Cad. No: 22 Tel-Faks 0274 614 10 07 / 0274 614 59 94 

Posta Kodu 43300 E-Mail glisatinalma@gli.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Hacı Ali Yoğurtçu  

Adresi 
Esentepe Mah. Adnan Doğu Cad. 

1D/74 Çorlu/Tekirdağ 
 

T.C. Kimlik No. 33451708348  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
13135  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8519/2/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/85497 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TKİ Garp Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü 
İl/İlçe Kütahya/Tavşanlı 

Adresi Durak Mah. Etiler Cad. No: 22 Tel-Faks 0274 614 10 07 / 0274 614 59 94 

Posta Kodu 43300 E-Mail glisatinalma@gli.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Akyüz Uluslararası Nakliyat Tic. ve 

San. A.Ş. 
 

Adresi 
Şehit Cemalettin Cad. 5/1 

Aydınlıkevler-Altındağ/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Yahya Galip V.D. / 046 003 6251  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
50858  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8520/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6498 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
2013/5235 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine

Yapılan Atamalar Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik
— Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama

Yönetmeliği
— Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama

Yönetmeliği
— Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Muş Alparslan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Muş Alparslan Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Dekra Kalite Kontrol Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş

Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/18)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 4/10/2013 Tarihli ve 2013/167 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 4/10/2013 Tarihli ve 2013/168 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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