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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            21 Ekim 2013
       69471265-305-8957

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            “Türkiye Yatırım Haftası” etkinliklerinin ikinci ayağına katılmak üzere; 20 Ekim 2013
tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın
dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  21 Ekim 2013
     68244839-140.03-278-596

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 21/10/2013 tarihli ve 69471265-305-8957 sayılı yazınız.
            “Türkiye Yatırım Haftası” etkinliklerinin ikinci ayağına katılmak üzere, 20 Ekim 2013
tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın
dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet
etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

22 Ekim 2013
SALI

Sayı : 28799



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            21 Ekim 2013

       69471265-305-8958

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           İkili ve çok taraflı görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Ekim 2013 tarihinden itibaren

İngiltere, Umman ve Kuveyt’e gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun

dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet

etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  21 Ekim 2013

     68244839-140.03-279-598

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 21/10/2013 tarihli ve 69471265-305-8958 sayılı yazınız.

           İkili ve çok taraflı görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ekim 2013 tarihinden itibaren

İngiltere, Umman ve Kuveyt’e gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun

dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet

etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar
Yönetmeliğinin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı
MADDE 31 – (1) Liman idari sahasında bulunan gemi ve deniz araçlarında ilgili mev-

zuat gereği emniyet ve haberleşme cihazlarının bulundurulması ve bu cihazların, liman idari
sahasında kızakta bulunma, önceden bildirilmesi şartıyla arıza gibi durumlar ve olağanüstü
haller haricinde açık ve çalışır halde bulundurulması şarttır.

(2) Emniyet ve haberleşme teçhizatından ilgili mevzuata göre özel tescil ve kaydı ge-
rekenler İdareye ve ilgili makamlara kayıt ettirilir. Kayıt ettirilen bilgiler güncel halde bulun-
durulur.

(3) Gemi trafik hizmetleri sistemleri olan ya da trafik ayırım düzeni tesis edilmiş deniz
alanlarında seyir halinde bulunan gemi ve deniz araçları, ilgili sektör kanallarını sürekli dinler
ve verilen talimatlara uyar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine  aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(9) 31 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden gemiler ve deniz araçlarının

ilgilisine 1000 TL idarî para cezası verilir. Aynı maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden
Türk Bayraklı gemilerin limandan kalkışına izin verilmez. Ayrıca bu gemilerin ilgililerine 500 TL
idarî para cezası verilir ve gemi detaylı denetime tabi tutulur.

(10) 12 nci maddeye aykırı hareket eden Türk veya yabancı bayraklı gemi ilgililerine
1000 TL’den 5000 TL’ye kadar idarî para cezası verilir. Türk Bayraklı gemilerin yurt dışında
yaptığı benzer kural ihlallerinin İdareye rapor edildiği durumlarda gemi ilgilisine aynı ceza
uygulanır.

(11) İlgili mevzuatta belirtilen can kurtarma, emniyet, güvenlik veya acil durum yardım
isteme işaret, sinyal veya yayınlarını yanıltıcı şekilde kullandığı ve bu yanlışlığı uygun şekilde
düzeltmediği belirlenen Türk veya yabancı bayraklı gemilere ve liman ilgililerine 5.000 TL’den
50.000 TL’ye; denizde çatışmaya sebep olacak şekilde seyir veya manevra yaptığı veya işaret
veya teçhizatı eksik veya uyumsuz olduğu tespit edilen gemilerin ilgililerine 5000 TL’den
50.000 TL’ye kadar idarî para cezası verilir. Aykırılık eğer bir teçhizat eksikliği veya hatasından
kaynaklanıyor ise durum düzeltilene kadar gemi seferden men edilir. Ayrıca, yanlış alarm se-
bebiyle oluşan kamu masrafları, sorumlusundan tahsil edilir. Uğraksız geçiş yapan gemiler için
bayrak devletine bildirim yapılır.

(12) Bu Yönetmelik kurallarının ihlali durumunda idarî ve cezaî müeyyide uygulanması,
ulusal mevzuat ile uluslararası sözleşmelerde öngörülen diğer ceza ve tedbirlerin uygulanma-
sına engel değildir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Çanakkale Liman Başkanlığı başlıklı
20 nci maddesinin B bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“20) Çanakkale Liman Başkanlığı
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B) Demirleme sahaları

a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin de-

mirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 00',90 K – 026º 15',10 D

2) 40º 01',70 K – 026º 17',40 D

3) 40º 03',07 K – 026º 18',95 D

4) 40º 02',55 K – 026º 19',80 D

5) 40º 01',40 K – 026º 18',75 D

6) 40º 00',30 K – 026º 15',20 D

b) 2 nolu demirleme sahası: Kısa süre demirde kalacak gemiler, yakıt ikmali yapacak

gemiler ve atık verecek gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz

alanıdır.

1) 39º 51' 30" K – 026º 08' 00" D

2) 39º 52' 24" K – 026º 08' 00" D

3) 39º 52' 24" K – 026º 07' 00" D

c) 3 nolu demirleme sahası: Çanakkale’de bulunan kıyı tesislerine gelen gemilerin de-

mirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 39º 54' 18" K – 026º 08' 54" D

2) 39º 53' 12" K – 026º 09' 18" D

3) 39º 53' 12" K – 026º 08' 06" D

4) 39º 54' 18" K – 026º 08' 15" D

ç) 4 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin de-

mirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 32´ 48" K – 026º 56´ 00" D

2) 40º 31´ 24" K – 026º 56´ 30" D

3) 40º 30´ 00" K – 026º 53´ 00" D

4) 40º 31´ 18" K – 026º 52´ 24" D

d) 5 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin de-

mirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 28´ 30" K – 026º 44´ 15" D

2) 40º 27´ 21" K – 026º 46´ 00" D

3) 40º 29´ 03" K – 026º 50´ 30" D

4) 40º 30´ 15" K – 026º 49´ 51" D

e) 6 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, atık verecek gemiler ile

yakıt ikmali yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz

alanıdır.

1) 40º 26´ 42" K – 026º 52´ 42" D

2) 40º 24´ 48" K – 026º 52´ 42" D

3) 40º 24´ 42" K – 026º 51´ 18" D

4) 40º 26´ 18" K – 026º 51´ 18" D
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f) 7 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin de-

mirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 25´ 48" K – 026º 49´ 36" D

2) 40º 24´ 36" K – 026º 49´ 36" D

3) 40º 24´ 42" K – 026º 51´ 18" D

4) 40º 26´ 18" K – 026º 51´ 18" D

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Çanakkale Liman Başkanlığı ha-

ritası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/10/2012 28453

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 27/2/2013 28572

2- 28/4/2013 28631

3- 6/8/2013 28730
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIN

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinin 15 inci maddesine aşağıdaki üçüncü
fıkra eklenmiştir.

“(3) Lisans ücretini Kanunun 42 nci maddesine göre taksitle ödemek isteyen kablolu
yayın lisans dönemi sona eren ve lisansını yenilemek isteyen kuruluşlardan banka teminat mek-
tubu sunma şartı aranmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

—— • ——
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UYDU YAYIN
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin 15 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra
eklenmiştir.

“(3) Lisans ücretini Kanunun 42 nci maddesine göre taksitle ödemek isteyen uydu yayın
lisans dönemi sona eren ve lisansını yenilemek isteyen kuruluşlardan banka teminat mektubu
sunma şartı aranmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/6/2011 27965

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 2/10/2012 28429

2- 10/1/2013 28524

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/6/2011 27965

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 2/10/2012 28429

2- 10/1/2013 28524
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Orman Genel Müdürlüğünden:

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlan-
dırma Yönetmeliğinin ikinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Müdürlük Tarafından Yapılacak Çalışmalar”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile ye-

dinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Devir almak isteyen veya ortak olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden alınacak

noter onaylı taahhüt senedi ile hibe veya kredi kullanılmış ise kullanılan kredi miktarı kadar
borç senedi veya hibe taahhüt senedi ya da gayrimenkul ipoteği,”

“(7) Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel
imar-ihya maksadıyla izin verilen sahalar orman idaresi haricindeki gerçek ve tüzel kişilere
devredilemez ve bu sahalara ortak alınamaz. Orman idaresine devri yapılacak sahanın Hazine
arazisi olması halinde Maliye Bakanlığınca ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

(8) Bu Yönetmelik veya mülga ağaçlandırma yönetmelikleri kapsamında özel ağaçlan-
dırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolü gayesi ile köy ve belde tüzel kişiliklerine izin
verilen sahalar, bu maddenin ikinci fıkrasındaki (a), (b) ve (c) bentlerine bağlı kalınmaksızın
gerçek veya tüzel kişilere devredilebilir, bu sahalara ortak alınabilir. Ayrıca bu sahalar, köy ve
belde tüzel kişiliklerinin talepleri ve idarenin uygun görmesi halinde orman idaresine de dev-
redilebilir. Ancak bu sahalardan köy ve belde tüzel kişiliklerine Hazineden tahsis edilmiş olanlar
Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşlerini müteakip Orman Genel Müdürlüğü adına tahsis edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
ek maddeler eklenmiştir.

“Taşınmazları kamulaştırılanlar
EK MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca, taşınmazları kamulaştırılan gerçek

ve tüzel kişilere müracaatları halinde, kamulaştırılan taşınmazın bulunduğu ilçe sınırları içeri-
sindeki Devlet ormanlarından, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen esaslar doğrultu-
sunda özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü veya özel imar-ihya gayesi ile saha izni veri-
lebilir.

(2) Bu şekilde verilecek saha izinleri bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen ilan
ve kura esaslarına tabi değildir.

(3) Gerçek ve tüzel kişiler izin talepleri için, talep edilen sahanın üzerinde gösterildiği
kroki veya harita, kamulaştırmanın yapıldığına dair ilgili kurumdan alınan belge ile birlikte
bölge müdürlüğüne müracaatta bulunur.

(4) Bu madde kapsamında yapılacak müracaatlarda izne konu saha 5 hektardan fazla
olamaz, bu sahalar üçüncü şahıslara devredilemez, bu sahalara ortak alınamaz.

(5) Bölge Müdürlüğünce özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve özel imar-ihya mü-
racaatlarının değerlendirilmesi için, işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili orman iş-
letme şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi ile kadastro ve mülkiyet şefi veya teknik
elemandan oluşacak en az 3 kişilik komisyon kurulur. Kurulan komisyon marifetiyle izin raporu
düzenlenir ve saha izni Genel Müdürlükçe verilir.
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Endüstriyel ağaçlandırma
EK MADDE 2 – (1) Faaliyet alanı içerisinde endüstriyel ağaçlandırma yapacağına dair

ibare bulunan veya yıllık odun işleme kapasitesi 25.000 m3 ve üzerinde olan şirketlere müra-
caatları halinde, yoğun mekanizasyon ve kültür tekniklerinin uygulanabileceği Devlet orman-
larından, kızılçam, sahil çamı (p. pinaster), monteri çamı (p. radiata), kızılağaç, dişbudak, oka-
liptüs ve kavak gibi hızlı büyüyen türlerle endüstriyel maksatlı özel ağaçlandırma gayesi ile
bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun olarak saha izni verilebilir.

(2) Bu şekilde verilecek saha izinleri bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen ilan
ve kura esaslarına tabi değildir.

(3) Şirketler izin talepleri için, talep edilen sahanın üzerinde gösterildiği kroki veya ha-
rita ile özel ağaçlandırmayı sahanın yetişme muhitine uygun olarak yukarıda belirtilen tür veya
türler ile yapacağına dair taahhütname ve şirket sözleşmesi ile birlikte bölge müdürlüğüne mü-
racaatta bulunur.

(4) Endüstriyel maksatlı özel ağaçlandırma müracaatları bölge müdürlüğünce değer-
lendirilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Müracaatlar Genel Müdürlükte, ilgili şube mü-
dürü başkanlığında 2 teknik elemandan oluşan, 3 kişilik komisyon marifetiyle müracaata konu
sahanın endüstriyel maksatlı özel ağaçlandırmaya uygun olup olmadığı, müracaatçının başvuru
için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı hususları dikkate alınarak incelenir. Yapılan inceleme ve
değerlendirme neticesinde müracaatı uygun görülen müracaatçı adına hak sahipliliği tutanağı
düzenlenir. Hak sahibi olan müracaatçı adına bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre oluştu-
rulan komisyonca izin raporu düzenlenmesi için hak sahipliliği tutanağı ve ekleri ilgili orman
bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge müdürlüğünce düzenlenen izin raporu saha izni verilmesi
gayesiyle Genel Müdürlüğe gönderilir ve saha izni Genel Müdürlükçe verilir.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak müracaatlarda izne konu saha 10 hektardan küçük
olamaz, bu sahalar üçüncü şahıslara devredilemez, bu sahalara ortak alınamaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Türk Dişhekimleri Birliğinden:

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ
DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/5/1991 tarihli ve 20876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Diş-
hekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinde geçen “asgari” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (i) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Muayene veya tedavi ücreti üzerinden reklam yahut propaganda yapmak,”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

23/8/2012 28390

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                 22 Ekim 2013 – Sayı : 28799

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8



“i) 3224 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirlenen bildirimleri yapmamak veya ge-
rekli izinleri almadan; birden fazla özel sağlık kuruluşu açmak, birden fazla özel sağlık kuru-
luşunda çalışmak, başka özel sağlık kuruluşunda çalışan dişhekimini çalıştırmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Oda yönetim kurulu üyelerinin kurula katılmayacağı haller
MADDE 19/A – (1) Aşağıdaki durumlarda oda yönetim kurulu üyeleri, ilgili konunun

görüşüldüğü toplantıya katılamazlar. Toplantıya katılamayanların çokluğu sebebiyle kurulun
toplantı yeter sayısının sağlanamadığı durumda, yeteri kadar yedek üyeye sadece bu konunun
görüşülmesiyle sınırlı çağrı yapılarak, onların katılımıyla kurul toplanır. Kurul yedeklerle de
toplanamıyor ise, soruşturma Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği bir oda tarafından yürü-
tülür.

a) Görüşülen konunun kendisi, iş ortağı, amiri veya çalışanı ile doğrudan ilgili olması.
b) Görüşülen konuda şikâyetçi olması.
c) Görüşülen konudaki ilgilinin eşi, çocuğu veya birinci derecede kan ve sıhri hısımı

olması.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Görüşülen konuda soruşturmacı, tanık veya şikâyetçi olması yahut yönetim kurulu

üyesi olarak soruşturma veya kovuşturmaya ilişkin karar vermiş olması.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik ve odaların yönetim kurulları yürütür.

—— • ——
Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/10/2011 tarihli ve 28084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Artvin
Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve genel
ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması şartı ile bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Ön
şartlı dersler ve ön şartlar, yalnızca sağlık ile ilgili eğitim veren birimler için ilgili kurul kararı
ve Senato onayı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 9/9/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
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Dumlupınar Üniversitesinden:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlu-
pınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS): Yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olacak
öğrencileri belirleyen sınavı ve Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDBS): Hazırlık sınıfında
eğitim görecek öğrencilerin dil seviyelerini belirleyen sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler, ana
yabancı dil olarak bölümlerinin öngördüğü dili, ikinci yabancı dil olarak YDYO tarafından
ilan edilen yaygın dünya dillerinden birini alırlar.”

“(5) Yabancı dil hazırlık sınıfı programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin derslere en az
%85 oranında devam etmeleri zorunludur. Devamsızlık durumunun öğretim yılı ve öğretim et-
kinliklerine dağılımına ve uygulamaya yönelik esasları Birim Kurulunca belirlenir. Devamsız-
lığı %15’i aşan öğrenciler, yılsonunda yapılan YDYS’ye giremez ve hazırlık sınıfında başarısız
sayılırlar. Ancak, yeni eğitim-öğretim yılı başında uygulanan YDYS’ye katılabilirler. Devam-
sızlığı %15’i aşan öğrenciler haklı ve geçerli görülen nedenler çerçevesinde mazeretlerini
YDYO’ya iletebilir ve YDYO Yönetim Kurulunca kabul görürse yılsonunda yapılan YDYS’ye
girmeye hak kazanırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Yabancı dil düzey belirleme sınavı ve yabancı dil yeterlik sınavı
MADDE 6 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında düzey belirleme sınavı adı altında öğ-

rencilere bir sınav uygulanır. Düzey belirleme sınavının uygulanması ve değerlendirilmesine
ilişkin esaslar YDYO tarafından belirlenir.

(2) Her eğitim-öğretim yılında YDYO tarafından ilan edilen zamanlarda YDYS yapılır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“a) YDYO tarafından yapılan YDYS’den 100 tam puan üzerinden, 65 veya üstü puan

almış olmak,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(1) YDYS’ye giren, ancak yeterli puanı alıp muafiyet hakkı kazanamayan öğrenciler,

YDBS’den aldıkları puan baz alınarak, yabancı dil hazırlık sınıfına yerleştirilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yabancı dil hazırlık sınıfında yazılı, sözlü ve performans sınavları şeklinde sınavlar

uygulanır. Öğrencilerin yıl içi başarısını değerlendirme esasları YDYO tarafından belirlenir ve
öğrenciler eğitim-öğretim yılı başında bilgilendirilir.”
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“(2) Yılsonunda yapılan YDYS’ye, devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve yıl içi başarı
notu Birim Kurulu tarafından belirlenen baraj puanı ve üzerinde olan öğrenciler girebilirler.”

“(5) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler, hazırlık sınıfına devam şartını
yerine getirmiş olmasına rağmen YDYO tarafından belirlenen yarıyıl içi başarı kriterlerini sağ-
layamaması halinde;

a) Yeni eğitim-öğretim yılı başında yapılan YDYS’ye katılarak 65 puan veya üzeri ba-
şarı puanı almaları halinde hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılırlar.

b)  Yeni eğitim-öğretim yılı başında yapılan YDYS’ye katılıp 65 puan alamayan zorunlu
yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri arasından, eğitim–öğretimin Türkçe veya kısmen yabancı
dilde yapıldığı program öğrencileri bölümlerine kayıt yaptırabilir ancak mezun olabilmeleri
için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen muafiyet şartlarından birini sağlamaları ge-
rekir. Eğitim-öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı bölümlere ait olan zorunlu hazırlık sı-
nıfı öğrencileri YDYS’de 65 puan alamadığı veya bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen
muafiyet şartlarından birini yerine getiremediği takdirde hazırlık sınıfını tekrar ederler. Hazırlık
eğitiminin ikinci yılında başarılı olanlar, bölüm derslerine kayıt yaptırabilirler; başarısız olanlar
ise kayıt tarihinden önce bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen muafiyet şartlarından
birini sağladıkları takdirde bölüm derslerine kayıt yaptırabilirler.

c) Yeni eğitim-öğretim yılı başında yapılan YDYS’den yeterli puanı alamayan, isteğe
bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi öğrencileri bölümlerine kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara sınavlara katılamaması durumunda maze-
retli sayılıp sayılmayacağına Senato tarafından belirlenen esaslara göre YDYO Yönetim Kurulu
tarafından karar verilir. YDYS ve YDBS için mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/9/2013 tarihli ve 28760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 13 üncü mad-
desi yürürlükten kaldırılmıştır.

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
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İstanbul Medipol Üniversitesinden:
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ  LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; İstanbul Medipol Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek

lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) ALES: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak

yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-
desinde tanımlanan anabilim/anasanat dalını,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi(AKTS): Öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemi
olup öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken teorik ders, uygu-
lama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve bunlara benzer etkinliklerin tümünü gös-
teren değeri,

ç) Bilimsel hazırlık: Lisans derecelerini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora
programından farklı alanlardan ya da farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların,
eksikliklerini gidermek için bir takvim yılını aşmayacak eğitimini,

d) Bütünleşik doktora: Lisans programının ilk iki yılını başarı ile tamamlayanların öğ-
renimlerinin yüksek lisans ve doktora programı ile kesintisiz olarak birleştirildiği ve süreklilik
gerektiren programı,

e) Bütünleşik yüksek lisans: Lisans programının ilk iki yılını başarı ile tamamlayanların
öğrenimlerinin yüksek lisans programı ile kesintisiz olarak birleştirildiği ve süreklilik gerektiren
programı,

f) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye, ders seçimi ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik
çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğ-
retim üyesini,

g) Dönem: Resmi tatil günleri ve sınav günleri hariç, en az yetmiş iş gününü kapsayacak
biçimde, başlangıç ve bitiş tarihlerinin Senato tarafından her akademik yılın başlamasından
önce belirlendiği güz, bahar ve yazdan oluşan eğitim ve öğretim sürelerini,

ğ) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,
h) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile

enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan Kurulu,
ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardım-

cıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca seçilecek üç öğretim üye-
sinden oluşan Kurulu,

i) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
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j) KPDS/ÜDS/YDS: Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca eşdeğer kabul edilen
yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarını,

k) Kredi saat: Bir dönem devam eden bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saatinin
tamamı, haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısı ve haftalık saha veya atölye çalışma
saatinin 1/4’i toplanarak hesaplanan değeri,

l) Müdür: İlgili Enstitü Müdürünü,
m) Mütevelli Heyeti: Üniversite Mütevelli Heyetini,
n) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir ko-

nuda bilgisini arttırmak isteyen ve bu statüde kabul edilen öğrencileri,
o) Program: Bir anabilim/anasanat dalına bağlı olarak açılmış bulunan eğitim progra-

mını,
ö) Rektör: Üniversite Rektörünü,
p) Senato: Üniversite Senatosunu,
r) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi veya sanatta yeterlik tezini,
s) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim ve öğretim dili
MADDE 4 – (1) Yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılan programlar dışında, eğitim

ve öğretim dili Türkçedir.
(2) Anabilim/anasanat dalının teklifi ve Enstitü Kurulunun onayı ile belirli programlarda

tüm dersler veya bir kısım dersler yabancı dilde verilebilir.
(3) Türkçe yapılan derslerde yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir; ödev ve benzeri

çalışmaların yabancı dilde hazırlanması istenebilir. Ayrıca, danışmanın önerisi, anabilim/ana-
sanat dalı başkanının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile proje ve tez çalış-
maları ile raporlar ve seminerlerin yabancı dilde hazırlanması istenebilir.

Akademik yıl
MADDE 5 – (1) Eğitim ve öğretim, dönem esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz,

bahar ve yaz olmak üzere üç dönemden ve her dönem sınavlar dâhil onaltı haftadan oluşur.
Yaz döneminin açılıp açılmayacağı ve akademik takvimi ayrıca belirlenir.

(2) Güz, bahar ve yaz dönemlerine ilave olarak, kurslar, stajlar ve benzeri programlar
eklenebilir. Bunların takvimi, süresi ve şekli Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafın-
dan belirlenir.

Öğretim düzeyleri ve süreleri
MADDE 6 – (1) Lisansüstü öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta

yeterlik programlarından oluşur.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri başarıyla yerine getiren öğrenciler, be-

lirtilen sürelerden daha kısa sürede mezun olabilirler.
(3) Bilimsel hazırlık programı hariç, lisansüstü eğitimini bu Yönetmelikte belirtilen

azami süreler içerisinde tamamlayamayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı
maddelerinde belirtilen koşullara göre öğrenimlerine devam edebilirler. Bu durumdaki öğren-
cilerin, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
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Yeni öğretim programlarının açılması
MADDE 7 – (1) Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu

(YÖK) kararı ile yeni lisansüstü programlar açılabilir.
(2) Lisansüstü programlar, enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak

Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile Enstitünün
bir anabilim/anasanat dalına bağlı, o anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan bir lisans-
üstü program da açılabilir.

(3) Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun
onayı alınarak, yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile
ortak programlar yürütülebilir.

Derslerin açılması ve sorumlularının belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Anabilim/anasanat dallarının, lisansüstü eğitim programları, eğitim

hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli
dersleri, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalları aka-
demik kurullarının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Enstitülerin eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten programlarında her dönem han-
gi derslerin açılacağına, derse kaydolacak öğrenci sayılarına ve bu derslerin hangi öğretim ele-
manları tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Ku-
rulu kararı ile belirlenir.

(3) Lisansüstü dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Ancak, zorunlu hallerde ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğ-
retim görevlileri veya sanatçı öğretim elemanları da lisansüstü ders verebilir. Gerekli görüldü-
ğünde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Müdürün olumlu görüşü ve Rektör-
lüğün onayı ile Üniversite dışından da öğretim elemanı görevlendirilebilir.

Yabancı dil hazırlık eğitimi
MADDE 9 – (1) Enstitülerde yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler için,

isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin, kayıt,
eğitim-öğretim, sınav ve başarı durumlarına ilişkin işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre
yürütülür.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programı
MADDE 10 – (1) Bilimsel/sanatsal hazırlık programı, lisans veya yüksek lisans dere-

cesini başvurduğu yüksek lisans veya doktora programından farklı bir alanda ya da başka yük-
seköğretim kurumunda almış olan adaylardan, öğrenciliğe kabul için gerekli görülen diğer ko-
şulları sağlayanlar için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü üzerine, Enstitü Yö-
netim Kurulu kararıyla düzenlenip yürütülen ve en çok bir takvim yılı süren programdır.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına devamı gerekli görülenlere, derse kayıt, de-
vam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, kayıt silme ve diğer hususlarda,
öğrencinin ders aldığı lisans/lisansüstü programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır. Bilim-
sel/sanatsal hazırlık programına devam eden öğrencilere yazılı başvuruda bulunmaları koşu-
luyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile
bilimsel/sanatsal hazırlık derslerine ek olarak, ilgili lisansüstü program dersleri de verilebilir.

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programı kapsamında alınan dersler, lisansüstü programda
öngörülen derslerin yerine geçmez.

(4) Öğrenci, kendisi için öngörülen bilimsel hazırlık programı kapsamındaki tüm ders-
lerden başarılı olmak zorundadır. Ancak, bu derslerin notları lisansüstü mezuniyet notuna ka-
tılmaz. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, öğrencinin transkriptinde gösterilir.
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(5) Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık programlarında geçen süre, bu Yönetmelikte
belirtilen lisansüstü program sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri başarı ile tamamlayamayan öğrenciler,
bir sonraki dönemde ilgili lisansüstü programa başlamış olduğu kabul edilerek, programa yö-
nelik derslerle birlikte, başarısız oldukları dersleri tekrar alırlar. Bu süre, lisansüstü eğitim sü-
resine dâhil edilir.

Yurt dışı eğitim
MADDE 11 – (1) Öğrenciler için, masrafları öğrenciye ait olmak üzere, yurt dışında

kısa veya uzun süreli eğitim veya uygulama imkânları, Enstitünün özel anlaşmalarla ortaklaşa
eğitim yürüttüğü veya öğrencinin kişisel girişimleri sonucu bulduğu yükseköğretim kurumla-
rından sağlanabilir.

(2) Bu eğitim veya uygulamaların, öğrencinin Enstitüdeki eğitim programının bir par-
çası olarak değerlendirilebilmesi için, öğrenci yurt dışına çıkmadan önce, ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı gerekir.

(3) Yurt dışında geçirilecek süre, bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır
ve yurt dışındaki eğitim ve uygulamalarda da, ilgili Enstitüde aranan başarı koşulları aranır.
Yurt dışındaki eğitimin not ve kredi eşdeğerliği, ilgili yükseköğretim kurumundan gönderilecek
belgelere göre, anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca karara
bağlanır.

Uzaktan öğretim
MADDE 12 – (1) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine, yükseköğretim kurumlarında;

öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve ile-
tişim teknolojilerine dayanan öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve düzenlenip yürütüldüğü li-
sansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretime ilişkin hususlar, ilgili mev-
zuat hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

İlan
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru ko-

şulları ile eğitim öğretime başlama yeter sayısı anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Her dönemin başlamasından önce,
enstitünün öğrenci kabul edeceği programların adları, başvuru koşulları ve gerekli belgeler,
son başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar Rektörlükçe ilan edilir. Bu ilanda, yabancı öğ-
rencilere ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarına ayrılan kontenjanlar ve yatay geçiş
kontenjanları da ayrıca belirtilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitüce onaylı ör-
neği kabul edilir. Sunulan belgelerdeki sınav puanlarının geçerlilik süresi adayın sınava girdiği
tarihten itibaren ilgili sınavı yapan kurumun belirlediği geçerlilik süresidir. Başvurulan tarihte
geçerlilik süresi dolmamış belge, kayıt tarihinde de geçerli sayılır. Askerlik durumu ve adli
sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına göre işlem yapılır.

Öğrenci sayısı yetersizliği
MADDE 14 – (1) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya baş-

vuran adaylar arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması ya da daha önce açılmış
olan bir programda kayıtlı öğrenci kalmaması durumunda, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
o yıl veya dönem için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Programın daha sonra açıl-
ması durumunda, eğitim-öğretime başlatılmayan adayların giriş sınavları Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararı ile geçerli kabul edilebilir.
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Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans programları en az sekiz dönemlik eğitimden mezun

olanlar için açılır. Bütünleşik programlar, en az sekiz dönemlik eğitim veren fakültelerin başarılı
öğrencileri için açılabilir.

(2) Yüksek lisans programlarına başvuracak en az sekiz dönemlik eğitim ve öğretimden
mezun olan adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulunca uygun
görülen bir lisans diplomasına sahip olmak.

b) ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak
koşulu ile Senato tarafından belirlenecek ALES veya YÖK tarafından belirlenen standart pua-
nına sahip olmak.

c) Senato tarafından belirlenen asgari yabancı dil seviyesini gösterir belgeye sahip ol-
mak veya Enstitü tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavını başarmış olmak.

(3) Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, ALES sonucu yerine, YÖK
tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan, Senato tarafından taban puanları belirlenen
sınavlar da kabul edilebilir. Tıp fakültesi/diş hekimliği fakültesi diplomasına sahip adayların
en az 50 puan ve üzerinde temel tıp puanına sahip olanlarda ALES aranmaz. Senato tarafından
aksine karar alınmadıkça, güzel sanatlar ve konservatuvar anabilim/anasanat dalları yüksek li-
sans programları ile tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda ALES’ten alınan
standart puan koşulu aranmaz.

(4) İstanbul Medipol Üniversitesinin en az sekiz dönem süreli eğitim ve öğretim veren
fakülte öğrencilerinden yüksek lisans bütünleşik programına başvuracak adaylarda aşağıdaki
koşullar aranır:

a) Lisans öğreniminde en az ilk dört dönemini tamamlamış olmak,
b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not ortalaması en az

2,70/4,00 veya eşdeğeri olmak ya da sınıfında genel not ortalamasına göre ilk üç dereceye gir-
miş olmak.

(5) Bütünleşik programa başvuru dönemindeki sınıf başarı düzeyi dikkate alınarak Ens-
titü Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile dördüncü fıkrasındaki kriterler açılan prog-
rama özgü olarak değiştirilebilir. Ancak bu yolla kabul edilecek öğrencinin anabilim/anasanat
dalı tarafından yapılan mülakatta başarılı bulunması şarttır.

(6) Bütünleşik programa başvuran öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve bu mad-
denin ikinci fıkrasındaki koşulları sağlamaları durumunda yüksek lisans programlarına inti-
bakları yapılır.

Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru koşulları
MADDE 16 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programları, yüksek lisans öğrenimini ta-

mamlamış olanlar ile en az on dönemlik öğretim veren fakültelerin başarılı öğrencileri için açı-
labilir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans

diplomasına, hazırlık sınıfları hariç, en az on dönemlik tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri
diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Ba-
kanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip
olmak.

b) Adayların, başvurdukları programın puan türünde, ALES’ten aldıkları en az 55 stan-
dart puana, lisans diplomasıyla başvuranların, 80 standart puandan az olmamak üzere, Senato
tarafından belirlenecek ALES standart puanına veya ALES puanı yerine, YÖK tarafından kabul
edilen uluslararası bir sınavdan aldıkları ve Senatonun belirlemiş olduğu taban puana sahip ol-
mak.
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c) Temel tıp bilimlerinde; doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi/diş hekimliği
fakültesi diplomasına sahip adayların, tabanı Senato tarafından belirlenmek üzere ALES’in sa-
yısal kısmından en az 55 standart puana ya da en az 50 puan ve üzerinde temel tıp puanına
sahip olmak.

ç) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuracak adayların YDS’den en az 55 puan
veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puandan az ol-
mamak şartı ile Senato tarafından belirlenecek yabancı dil yeterlik standart puanına sahip ol-
mak.

d) Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3,00/4,00 ya da eşdeğeri olması veya me-
zuniyette ilk üç dereceye girmiş olmak.

e) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların, Senato tarafından aksine
karar verilmedikçe, anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden
YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana
eşdeğer bir puandan az olmamak şartı ile Senato tarafından belirlenecek yabancı dil yeterlik
standart puanına sahip olmak.

(3) Senato tarafından aksine karar alınmadıkça enstitüde güzel sanatlar ve konservatu-
varlarla ilgili program/anabilim dallarına öğrenci kabulünde, ALES’ten standart puan alma ko-
şulu aranmaz.

(4) Temel tıp puanı; Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Sınavı (TUS)/(DUS)
temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri
testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmaları sonucunda elde
edilir.

(5) Yüksek lisans programlarında derslerini en az 3,30/4,00 GANO ile tamamlayan öğ-
renciler, ilgili enstitünün belirleyeceği koşullarda doktora programına doğrudan geçiş için baş-
vurabilir.

(6) İstanbul Medipol Üniversitesinin en az on dönem süreli eğitim ve öğretim veren fa-
külte öğrencilerinden doktora/sanatta yeterlik bütünleşik programına başvuracak adaylardan
aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lisans öğreniminde en az ilk dört dönemi tamamlamış olmak.
b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not ortalamasının en

az 3,00/4,00 veya eşdeğeri olmak ya da sınıfında genel not ortalamasına göre ilk üç dereceye
girmiş olmak.

(7) Bütünleşik programda, başvuru dönemindeki sınıf başarı düzeyi dikkate alınarak
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla bu maddenin altıncı fıkrasındaki kriterler
açılan programa özgü olarak değiştirilebilir. Ancak bu yolla kabul edilecek öğrencinin anabi-
lim/anasanat dalı tarafından yapılan mülakatta başarılı bulunması şarttır.

8) Bütünleşik programa başvuran öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve bu mad-
denin ikinci fıkrasındaki şartları sağlamaları kaydı ile doktora programlarına intibakları yapılır.

Yabancı dil yeterlik sınavı
MADDE 17 – (1) Yüksek lisans programına başvuran adayların yabancı dil seviyelerini

gösterir belgelerin bulunmaması halinde, öğrenciler ilanda belirtilen yer ve zamanda, Enstitü
Yönetim Kurulunca görevlendirilecek yabancı dil jürisi tarafından yapılacak yeterlik sınavına
alınırlar. Enstitüler, belirlenecek taban puanları göz önünde tutarak, yabancı dil yeterlik sına-
vında alınmış olan puanları genel başarı değerlendirmesinde dikkate alırlar.

(2) Yabancı uyruklu adayların anadili dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerin-
den biri ile Türkçeden, Senato tarafından kabul edilen başarı taban puanına sahip olmaları ge-
rekir.
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(3) Yabancı uyruklu adayların Türkçe düzeyleri Üniversite tarafından yapılacak Türkçe
yeterlik sınav sonucuna göre belirlenir. Yeterlik sınavından alınan harf düzeyleri ve anlamları
şunlardır:

a) A Düzeyi: Türkçesi yeterli; öğrenime başlayabilir.
b) B Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir. Bu düzeyde olanlar öğ-

renimlerine devam ederken Türkçelerini ilerletmeleri gerekir. Bu öğrencilerin öğrenimlerine
devam ettikleri süre içerisinde üniversite tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavına girmeleri
ve başarılı olmaları gerekir.

c) C Düzeyi: Türkçesi yetersiz. Bu düzeyde olanlar kayıt yaptırdıktan sonra Türkçelerini
geliştirmek üzere Üniversitenin Türkçe hazırlık sınıfına devam eder veya en fazla bir yıl izin
alırlar. Bu öğrencilerin sonraki eğitim ve öğretim yılı başında Üniversitenin, diğer üniversite-
lerin veya Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)’nin açacağı Türkçe Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavını başarmaları gerekir. Bu sınavı başaramayanlar lisansüstü öğrenimlerine devam ede-
mezler.

Mülakat
MADDE 18 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik

başvurularını değerlendirmek ve mülakat yapmak üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
önerilen öğretim üyeleri arasından belirlenen en az üç asil, iki yedek üyeli bir jüri oluşturur.

(2) Sanatta yeterlik programına başvuran adaylara, ilgili anasanat dalı başkanlığının
gerekli görmesi durumunda, özel yetenek sınavı da yapılabilir ve bu sınav ya da inceleme so-
nuçları, mülakat notu çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

Genel başarı değerlendirmesi ve öğrenci kabulü
MADDE 19 – (1) Genel başarı değerlendirmesi ve öğrenci kabulü için ALES veya te-

mel tıp puanı, genel ağırlıklı not ortalaması ve mülakat sınavı sonucu değerlendirilerek aday-
ların genel başarı notları hesaplanır. Buna göre genel başarı notu; 100 üzerinden tam nota dönüş-
türülen, ALES puanının ya da temel tıp puanının %50'si, lisans veya yüksek lisans genel not
ortalamasının %20'si ve mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %30'u alınarak hesap-
lanır. Mülakata girmeyen ve/veya mülakattan en az 60/100 alamayan adaylar için genel başarı
notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır. ALES puanı aranmayan tezsiz yüksek lisans prog-
ramlarında, lisans genel not ortalamasının %50’si ve mülakat değerlendirmesinde alınan tam
notun %50'si alınarak genel başarı notu hesaplanır.

(2) Adayların başvurdukları program içindeki sıralaması, mülakat jürisi tarafından, ge-
nel başarı notuna göre yapılır. Sıralaması yapılan adayların listesi bir tutanakla enstitü müdür-
lüğüne bildirilir. Söz konusu öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvurdukları prog-
ramlara kabul edilirler.

(3) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programları için belirlenen kontenjanların
en fazla %50’si kadar yedek aday, genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak belirlenebilir.
Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen akademik takvimde belirtilen günlerde kayıt yap-
tırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, yedek adaylar genel başarı değerlendirme
sırası esas alınarak kabul edilir.

Özel öğrenciler
MADDE 20 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü
ile enstitülerde açılmış bulunan derslere özel öğrenci statüsünde dönem koşulu aranmadan
kayıt yaptırabilirler.
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(2) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:
a) Özel öğrencilere diploma ya da derece verilmez. Ancak izledikleri programlarda al-

dıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.
b) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için ilgili dersleri açan anabilim/anasanat

dallarından onay almaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.
c) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak

öğrencilerin derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer yükümlülüklerini yerine getirmek
zorundadırlar.

ç) Üniversitede özel öğrenci statüsünde alınarak başarılı olunan dersler nedeniyle, YÖK
ve Senato tarafından belirlenen ölçütlere göre, Üniversitemizde öğrencilik hakkı kazanılan li-
sansüstü programındaki ilgili derslerden muafiyet tanınabilir. Hangi derslerden muafiyet tanı-
narak, bunlardan alınmış olan notların genel not ortalamasına katılacağı anabilim/anasanat dalı
başkanlığının görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

Yatay geçiş yolu ile kabul
MADDE 21 – (1) Üniversite içinde başka bir enstitü/anabilim dalı veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir dönemi ta-
mamlamış, aldığı bütün dersleri başarmış öğrenciler, lisansüstü programlar için belirlenen kon-
tenjanlar dâhilinde yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Başvuran öğrenciler, genel not orta-
lamasına göre asil ve yedek olarak sıralanırlar.

(2) Başvuruların kabul edilebilmesi için;
a) İlgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programının

bulunması,
b) Öğrencinin ilgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not orta-

laması yüksek lisans için 4,00 üzerinden en az 2,00 veya 100 üzerinden en az 65; doktora/sa-
natta yeterlik için 4,00 üzerinden en az 2,70 veya 100 üzerinden en az 75 olması,

c) Öğrencinin yabancı dil seviyesinin enstitünün kendi öğrencileri için belirlediği ko-
şulları sağlamış olması,

ç) Herhangi bir programa yatay geçiş yapacak olan bir öğrenci, geçiş yaptığı programın
gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını bu programdan almış olması,

gerekir.
(3) Üniversitede bir yüksek lisans programı veya doktora/sanatta yeterlik veya bütün-

leşik doktora programına kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin başka bir yüksek lisans, doktora/sa-
natta yeterlik veya bütünleşik doktora programına geçiş yapabilirler. Geçiş yapmak isteyen öğ-
rencilerin geçiş yapmak istedikleri programın giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Geçiş
istemlerinin kabulü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, Enstitü Yönetim
Kurulu Kararı ile kesinleşir.

(4) Başvurusu kabul edilen bir öğrencinin önceden almış olduğu derslerden hangilerinin
kredi transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ve intibakı için ek ders alıp alma-
yacağına ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu
karar verir.

(5) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen bir öğrenci,
eksik kalan krediyi tamamlamak zorundadır.

Kredi transferi
MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin Enstitüye kaydolmadan önceki herhangi bir yurtiçi/yurtdışı

yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü dersler nedeni ile danışmanın
uygun görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun
onayı ile kayıt yaptırdığı programa kredi transfer edilir. Bu öğrencinin kredileri transfer edilen
derslerdeki notları, Üniversiteye bağlı programlardan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü ders-
lerin başarı notları not ortalamasına katılır.
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(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan
dersler; Üniversitenin lisansüstü eğitim ve öğretim programında bunlara eşdeğer olan veya yer-
lerine sayılabilecek dersler varsa, o derslerle birlikte, aksi takdirde, seçmeli ders olarak adı ve
kredisi ile birlikte öğrencinin transkriptine işlenir.

(3) Bir yüksek lisans programında alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler,
doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilmez.

Öğrenim ücreti
MADDE 23 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Mütevelli He-

yeti tarafından belirlenir ve her dönem başında, kayıt/kayıt yenileme aşamasında ödenir.
(2) Burslu ve/veya eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine tam gün katılma koşuluyla

kabul edilen öğrenciler dışında, öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz
veya yenilenmez. Burs ve/veya tam gün katılma koşullarını yerine getirmeyen öğrencilerin bu
statüleri iptal edilir ve öğrenimlerine devamları öğretim ücreti ödemelerine bağlanır.

(3) Yüksek lisans/doktora programlarında verilecek burs sayısı, indirim oranları, miktarı
ve koşulları, Mütevelli Heyetinin yetkilendirmesi çerçevesinde, Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.

Enstitüye kayıt yaptırma
MADDE 24 – (1) Kazanan adaylar, Enstitü Yönetim Kurulunca istenen belgeleri, süresi

içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin, adayın yazılı beyanına
göre işlem yapılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.
Özel öğrenci kayıtları, ders ekleme-silme süresi sonuna kadar yapılabilir.

(2) Belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gidereme-
yenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Kayıt yenileme
MADDE 25 – (1) Kayıtlar, her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde

ders seçimi ve öğrenim ücreti ödenmesi kaydıyla yenilenir. Kayıt yenileme sırasında öğrencinin
alacağı dersler, tez, proje, seminer ve benzeri çalışmalar da belirlenir.

(2) Süresi içerisinde öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler, o
dönem için devam etme hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından yararlana-
mazlar. Kayıt yaptırılmayan dönem de öğrenim süresinden sayılır.

(3) Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için ilave öğrenim ücreti alınmaz.
Kayıt sildirme
MADDE 26 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan ka-

yıtları silinir:
a) Öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerine göre, Yükseköğretim Kurumundan çıkarma

cezası almış olması.
b) Öğrencinin kaydını sildirmek istemesi.
(2) Öğrenim gördüğü döneme ait borcu bulunmayan öğrencinin talebi üzerine, Enstitü

Yönetim Kurulunca kaydı silinir; ancak o dönem için alınmış olan öğretim ücreti iade edil-
mez.

Yurt dışında ikamet edenler ve yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 27 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları veya yabancı uyruklu

öğrencilerin programa kabulünde aranacak usül ve esaslar şunlardır:
a) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puan şartı

aranmaz.
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b) Yabancı uyruklu adaylardan anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dilleri-
nin birinden tezli yüksek lisans programına başvuranların YDS’den 55, doktora veya sanatta
yeterlilik için başvuranların ise YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ka-
bul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almaları,

c) Adayların, daha önce öğrenim gördükleri kurumların Yükseköğretim Kurulu tara-
fından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri,

ç) Tamamen yabancı dilde eğitim ve öğretim yapan anabilim/anasanat dalları dışında
lisansüstü eğitim için başvuran adayların, Üniversitenin, diğer üniversitelerin veya Türkçe Eği-
tim Merkezinin açacağı Türkçe dilbilgisi sınavını başardıklarını belgelemeleri gerekir. Tama-
men yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi is-
tenmez.

d) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği
Uyum Programları, yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları öğrenci değişim programları ile
gelen yabancı uyruklu, hükümet burslusu ve anlaşmalı öğrenciler ayrıca bir sınav yapılmadan
lisans ve varsa lisansüstü notları değerlendirilerek programa kabul edilebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Ders Kayıtları, Sınavlar ve Değerlendirme

Ders seçme ve derse kayıt
MADDE 28 – (1) Lisansüstü programlardaki zorunlu ve seçmeli dersler ile varsa ön

koşul dersleri, bunların kredileri, dönemleri ve sorumlu öğretim elemanları, ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayın-
dan sonra uygulanır.

(2) Lisansüstü dersler temel ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hal-
lerde danışman olma niteliğine sahip olan öğretim görevlileri de lisansüstü düzeyde dersler ve-
rebilirler.

(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile
öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler
alabilirler.

(4) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, kayıt yaptırdığı derslerde
danışmanlarının onayı ile ekleme veya silme yapabilirler. Ancak, yapılacak ders silme işlemi
sonucunda, o derse kayıtlı öğrenci sayısının Enstitü Kurulunda belirtilen yeterli sayının altına
düşmesi durumunda, o ders için silme işlemi yapılmaz.

(5) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri, açıldıkları ilk dönemde tekrarlamak zorun-
dadır. Bu derslerin en geç takip eden 2 dönem içerisinde açılmaması durumunda, danışman ve
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan
ders veya dersleri alırlar.

(6) Tezli yüksek lisans programında alınan derslerin en çok iki tanesi, tezsiz yüksek li-
sans programında en çok üç tanesi daha önce alınmamış olmak koşuluyla lisans derslerinden
seçilebilir. Doktora programında lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
Doktora programı öğrencileri kredi yüklerine sayılmak üzere daha önce aynı dersi almamış ol-
maları koşuluyla yüksek lisans dersleri alabilirler.

(7) Tezli programlarda öğrenim gören öğrenciler, tez süresince her dönem tez çalışma-
sına kayıt yaptırmak zorundadır.
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Derslere devam
MADDE 29 – (1) Senato tarafından uzaktan eğitim sistemiyle verilmesi uygun bulunan

dersler hariç, derslere, laboratuvarlara ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin
%30’undan, uygulama/laboratuvar saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan bir öğrenci
o dersin genel sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayan-
ların listesi, genel sınav döneminden en az bir hafta önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı
tarafından ilan edilerek eğitim bilgi sistemine işlenir ve idareye bilgi verilir.

(2) Öğrencilerin ders, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalara devamları ilgili
öğretim elemanı tarafından izlenerek değerlendirilir. Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan veya
başarısızlık nedeniyle tekrar alınan derslerde devam koşulu aranmaz.

Sınavlar
MADDE 30 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav ve mazeret sınavı olmak üzere yazılı,

sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak aşağıdaki şekilde yapılır. Sınavlara
girmeyen bir öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve (0) sıfır almış sayılır.

a) Ara sınav: Bir dönemde her dersten en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanı,
ödev, proje, laboratuvar/atölye ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı dönem/yılsonunda ya-
pılır.

c) Mazeret sınavı: Ara sınav ve genel sınav yerine yapılan sınavdır. Bu sınavlara girme
hakkını elde ettiği halde, haklı ve geçerli mazeretleri sebebi ile sınava giremeyen öğrencilerden,
mazeretleri, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı dönem içinde;
genel sınav haklarını izleyen dönemden önce olmak üzere ilgili yönetim kurulunca belirlenen
takvime göre kullanırlar.

Ders başarı notu
MADDE 31 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten

başarılı sayılmak için, başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 (C), doktora/sanatta
yeterlik programında ise en az 75 (B-) olması gerekir. Bir dersin dönem içi sınavlarının sayısı,
şekli, ders başarı notuna etki etme oranları ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında
eğitim bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi
%30’dan az, %70 ten fazla olamaz.

(2) Derslerin sınav sonuç listeleri dönem sonunda, öğretim elemanınca imzalanarak,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne iletilir.

(3) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde yaz öğretimi dâhil, öğrencinin
aldığı en son not esas alınır.

(4) Her ders için öğrencilere verilecek başarı notlarını gösterir harfli başarı notu ve kar-
şılık gelen başarı katsayısı ile puan karşılıkları ve dereceleri aşağıdaki gibidir:

Puanlar Harfli Başarı Notu Başarı Katsayısı Derecesi
95-100 A 4,0 Pekiyi
90-94 A- 3,7 Pekiyi
85-89 B+ 3,3 Pekiyi
80-84 B 3,0 İyi
75-79 B- 2,7 İyi
70-74 C+ 2,3 İyi (YL) Geçmez (Dr)
65-69 C 2,0 Orta (YL) Geçmez (Dr)

0-64 F (F1-F2) <2,0 Geçmez
(5) Yukarıdaki tabloda belirtilen:
(F1): Derse devam ettiği halde geçer not alamayan öğrencilere,
(F2): Devamsızlık nedeniyle dersten kalan öğrencilere verilen harfli başarı notunu
ifade eder.
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Sınav sonuçlarına itiraz ve hata düzeltme
MADDE 32 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci, bu

itirazını sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 5 iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne
yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilerek maddi hata incelemesi yapılması
sağlanır. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi Enstitü Yönetim Ku-
rulunca sonuçlandırılır.

(2) Ders sorumlusu yaptığı bir değerlendirme hatasını kendisi tespit ettiği takdirde yazılı
olarak enstitü müdürlüğüne başvurur. Bu başvuru ilan edilen başarı notunda bir değişiklik ge-
rektiriyorsa, not düzeltmesi Enstitü Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır. Yapılan değişiklik Mü-
dürlük tarafından öğrenciye yazılı olarak duyurulur.

Ağırlıklı not ortalamaları
MADDE 33 – (1) Bir dersin ağırlıklı notu, o dersin kredi değeri ile başarı katsayısının

çarpımı sonucunda bulunan sayıdır.
(2) Dönem ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin belirlenen dönemde Üniversitede kayıt

yaptırdığı bütün derslerin ağırlıklı notları toplamı, alınan derslerin kredi değerleri toplamına
bölünerek bulunur.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin programa kabul edilmesinden itibaren ka-
yıt yaptırdığı tüm derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına
bölünmesiyle elde edilir.

(4) Ortalamaların hesaplanmasında işlem virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Danışmanlar
MADDE 34 – (1) Lisansüstü öğrenci danışmanlığı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı

veya görevlendireceği bir öğretim üyesi ya da Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip
bir öğretim görevlisi tarafından yürütülür. Danışmanlar öğrencinin akademik başarılarına, ki-
şisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak şekilde alan seçimlerine ve ders tercihlerine
öğrenci ile birlikte karar verir, değişim programları ve eğitimi ile ilgili ortaya çıkacak mevzuat
değişiklikleri konularında bilgilendirir ve yönlendirir. Lisansüstü öğrenci danışmalarının görevi
tez veya sanatta yeterlik danışmanlarının atanması ile sona erer.

(2) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıkları her
öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci dönem sonuna kadar ilgili enstitüye
önerirler. Tez danışmanı önerisi ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalış-
masının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı
atanır. Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim
görevlileri arasından seçilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıkları ta-
rafından her öğrenci için atanan lisansüstü öğrenci danışmanları ders seçimi ve diğer görevlerin
yanında dönem projesinin yürütülmesinde de danışmanlık yapar.

(4) Doktora programlarında en geç üçüncü dönem sonuna kadar her öğrenci için bir
öğretim üyesi Enstitü Yönetim Kurulunca tez danışmanı olarak atanır. Tez çalışmasının niteli-
ğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(5) Sanatta yeterlik programlarında, her öğrenci için uygulama seçimi ile tez veya sergi
veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senatonun belirleyeceği
niteliklere sahip bir öğretim görevlisi, en geç üçüncü dönem sonuna kadar anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır.

(6) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, mevcut danışmanın görüşü
ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışmanın Üniversi-
tedeki görevinden ayrılması durumunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile danışmanlığı devam ettirilebilir.
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(7) Öğrenciler ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak danışman değişikliği
talebinde bulunabilirler. Danışmanlık görevini yürütmediği tespit edilen öğretim üyesi Enstitü
Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleği ile ilgili

uzmanlaşma alanlarında kapsamlı bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kul-
lanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredi saatinden az olmamak koşuluyla en
az on ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre ders-
lerin kredi toplamı 90’dan az olmamalıdır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans
öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim ve ikinci lisansüstü öğretimi olarak
da yürütülebilir.

(4) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik açılan tezsiz yüksek lisans
programları da, aksi yönde alınmış YÖK kararı bulunmaması halinde, bu program kapsamında
yürütülür.

Süre
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı dö-

nemdir.
Dönem projesi ve yeterlik sınavı
MADDE 37 – (1) Dönem projesi dersi başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

Öğrenci, dönem projesinin verildiği dönemde, bu derse kayıt yaptırmak zorundadır.
(2) Dönem projesi, öğrencinin programdaki son derslerini aldığı dönemde verilir. Dö-

nem sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca ilan edilen tarihlerde, ilgili enstitünün
tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan yazılı bir rapor vermek ve projesini jüriye sözlü olarak
sunmak zorundadır.

(3) Dönem projesinin değerlendirilmesi ve yeterlik sınavı, tezsiz yüksek lisans yeterlik
sınav jürisi tarafından yapılır. Raporu başarısız bulunan öğrenci izleyen dönemde, dönem pro-
jesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu dönem sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek zorunda-
dır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin bu sınavı, takip eden dönemde tekrarlanır.

(4) Tezsiz yüksek lisans yeterlik sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı olmak üzere il-
gili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca önerilen üç asil, bir yedek öğretim üyesi veya öğ-
retim görevlilerinden oluşur.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 38 – (1) Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, diğer

koşulları da sağlamak kaydıyla kayıtlı olduğu programın onaylanmış adının yer aldığı tezsiz
yüksek lisans diploması ve derecesi verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetkinliğini kazandırmaktır.
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(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 kredi saatinden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir kredisiz seminer dersi ile tez ya da tez yerine geçebilecek bir sanat çalışma-
sından oluşur. Seminer dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Avrupa Kredi Transfer
Sistemine göre tez çalışmasının ve derslerin kredi toplamı 90’dan az olamaz.

(3) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sıra-
sında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Süre
MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı dönemdir.
(2) Bu Yönetmelikle öngörülen koşulları yerine getiren öğrenci; danışmanın önerisi,

ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun ona-
yı ile üç dönemde mezun olabilir.

Tez önerisi
MADDE 41 – (1) Öğrenci tarafından, danışmanı denetiminde hazırlanacak tez önerisi,

ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda değerlendirildikten sonra, en geç ikinci dönem
sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararı ile kesinleşir. Bu süre içerisinde tez önerisini sunmayan öğrenciye, mazereti Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi şartı ile bir dönem ek süre verilir. Bu süre azami
öğretim süresine dâhildir.

(2) Tez önerilerinin değerlendirilmesinde Enstitü Yönetim Kurulu ilave görüş alabilir.
Tez raporu savunma sınavı jürisi
MADDE 42 – (1) Yüksek lisans tezi/sanat eseri raporu savunma sınavı jürisi, sınav ta-

rihi ve yeri danışmanın talebi üzerine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Ens-
titü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

(2) Jüri; biri öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim/ana-
sanat dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asil, bir yedek öğ-
retim üyesinden, öğretim üyesi bulunmadığı takdirde doktoralı ya da sanatta yeterlik almış öğ-
retim görevlisinden oluşur.

(3) İkinci bir danışman bulunması durumunda ve ikinci danışmanın da jüride yer alması
istendiği takdirde, jüri aynı koşullarda beş asil, iki yedek üyeden oluşur.

Tez savunma sınavı
MADDE 43 – (1) Öğrenci tezini/sanat çalışmasını, enstitü tez yazım kılavuzuna uygun

biçimde yazmak ve yüksek lisans tez jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez/sanat
çalışması, ciltlenmemiş haliyle, jüri üyesi sayısı kadar çoğaltılarak, savunma sınavı tarihinden
en az bir ay önce, öğrenci tarafından asil ve yedek jüri üyelerine, bir kopyası da CD olarak
enstitüye teslim edilir.

(2) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının çağrısı üzerine toplanarak öğrenciyi tez sınavına
alır. Savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır, yeri ve tarihi en az onbeş gün önceden
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilan edilir. Sınav süresi, 45 dakikadan az olamaz.

(3) Tez/sanat çalışması savunma sınavı, yapılan çalışmanın sunulması ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yo-
rumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar.

(4) Tez/sanat çalışması savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asil üye/üye-
ler yerine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Eksik üye
ile jüri toplantıları yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tuta-
nakla tespit edilir. İlgili enstitü müdürlüğünün görüşü alınarak en geç on beş gün içinde ikinci
bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler hakkında Enstitü Yönetim Kurulu
kararına göre işlem yapılır.
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(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez/sanat çalış-
ması hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri kararı; aynı gün içinde,
bir tutanakla ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(6) Tezi/sanat çalışması kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline
getirilip enstitü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlanarak danışmanı tarafından onay-
lanan tezini/sanat çalışmasını, ciltlenmiş olarak, bir CD kopyası ile birlikte en geç bir ay içe-
risinde enstitüye teslim eder.

(7) Tez/sanat çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile en çok üç ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri ya-
parak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini jüri önünde
yeniden savunur. Jüri, ilke olarak ilk savunma sınavı jürisi ile aynıdır.

(8) Savunma sınavlarının sonunda veya düzeltme sonrası savunmada da tezi/sanat ça-
lışması reddedilen öğrenci, danışmanları ve anabilim/anasanat dalı akademik kurullarının gö-
rüşü de alınarak yeni bir tez hazırlayabilir; aynı şekilde belirlenen jüri önünde savunur. Öğ-
rencinin talepte bulunması halinde varsa tezsiz yüksek lisans programının kredi yükü, proje
yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans
diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 44 – (1) Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, diğer

koşulları da sağlamak kaydıyla kayıtlı olduğu programın onaylanmış adının yer aldığı tezli
yüksek lisans diploması ve derecesi verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşma yeteneği kazandırmaktır. Öğrencinin bu yeteneğini, özgün ve yenilik içeren bir bilimsel
tez çalışmasını tamamlayarak ortaya koyması gerekir. Söz konusu yeniliğin bilime yenilik ge-
tirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite
içinde ya da yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş prog-
ramlar şeklinde de yürütülebilir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için, toplam
21 kredi saatten az olmamak koşuluyla en az yedi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalış-
masından oluşur; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için de, toplam 42 kredi saatten az
olmamak koşuluyla en az ondört ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerde tez
dâhil kredi toplamı 180’den, lisans derecesi ile kabul edilenlerde ise 270’ten az olamaz.

(4) Doktora öğrencisinin alacağı lisans dersleri, doktora ders yüküne ve kredisine sa-
yılmaz.

Süre
MADDE 46 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci dönemin ve
lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci dönemin sonuna kadar yeterlik sı-
navına girmek zorundadır.

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                 22 Ekim 2013 – Sayı : 28799

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26



Doktora yeterlik sınavı
MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavı; öğrencinin bilim alanı ile ilgili temel konu-

larda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yenilikçilik gücüne sahip olup olmadığının sınan-
masını amaçlar. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci takip eden ilk sınav döneminde dok-
tora yeterlik sınavına alınır.

(2) Doktora yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Sınav tarihleri, Enstitü Yönetim Ku-
rulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Doktora yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve doktora yeterlik
komitesi tarafından seçilen jüri tarafından yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sı-
navı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin
başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, ana-
bilim dalı başkanlığınca aynı gün bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde yeterlik sınavına alı-
nır. Sınavlara ilan edilen tarihte geçerli mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayı-
lır.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ini geçmemek şartı ile fazladan ders/dersler
almasını önerebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde,

danışmanın önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile kabul edilen bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka,
biri ilgili anabilim dalı içinden, diğeri anabilim dalı dışından ya da başka bir üniversiteden ol-
mak üzere iki üye daha yer alır. İkinci danışman olması durumunda bu danışman, dilerse, ko-
mite toplantılarına katılır.

(3) Yurt dışındaki veya il dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda ya
da tez çalışmasını başka üniversitelerde yapmak üzere izin verilen öğrenciler için, gönderil-
dikleri kurum içinden atanan ikinci danışmanı ya da gönderildikleri kurumun birim sorumlusu,
tez çalışması izleme komitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu anabilim dalı başkanlık-
larına iletir. Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden anabilim dalı başkanlığı so-
rumludur. Tez izleme komitesi, gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde de-
ğişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; sınav tari-

hinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma pla-
nını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi
savunması dinleyicilere açık olabilir; dinleyiciler tez önerisine katkıda bulunabilir.

(2) Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu danışmanına verir ve bu öneri sözlü
savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtılır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu öneriyi salt çoğunlukla kabul veya ret
eder. Gerekçeli karar, anabilim dalı başkanlığınca bir tutanakla ilgili enstitüye gönderilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, danışmanının ve/veya tez konusunun değiştirilmesini
isteyebilir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise
altı ay içinde tekrar tez önerisini sunar.
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Tez çalışması
MADDE 50 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve

tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez izleme komitesi gözetiminde ve niteliklere uygun olarak
tezini hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve izleyen dönemde yapılacak çalışmalar belirtilir. Öğrencinin ça-
lışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Gerekçeli ve yazılı bu ka-
rar, anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bir tutanakla bildirilir.

(3) Tez çalışma raporu üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
renci, danışmanının, tez konusunun ve/veya tez izleme komitesinin değiştirilmesini isteyebi-
lir.

(4) Tez çalışması başarılı bulunup kabul edilen öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili tez
yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorun-
dadır.

Tez jürisi
MADDE 51 – (1) Doktora tez jürisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-

netim Kurulunun onayı ile atanır. Tez jürisi, öğrencinin tez izleme komitesinde bulunan üç öğ-
retim üyesi ile en az birinin başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olduğu, beş
asil, iki yedek üyeden oluşur.

Tez çalışması sınavı
MADDE 52 – (1) Hazırlanan ve danışman tarafından onaylanan tez, asil ve yedek jüri

üyelerine, bir kopyası da CD olarak enstitüye öğrenci tarafından teslim edilir.
(2) Doktora tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay

içinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına
alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
Tarihi önceden ilan edilen sınav dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

(3) Bu sınava mazereti nedeniyle katılamayan asil üyeler yerine, ilgili anabilim dalı
başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplanamaz. İlan edilen günde yapı-
lamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilir. İlgili anabilim dalının görüşü de alınarak
en geç onbeş gün içinde ikinci bir sınav günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konu-
sunda yapılacak işleme Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlı-
ğınca ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini,
enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde
enstitüye teslim eder.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yapmayan ya
da düzeltmeleri yaparak tezini savunmayan öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır.

(7) Tezi doğrudan veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez
konusu verilir.

(8) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlarda tezde başarılı olamayanlar
için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Doktora diploması
MADDE 53 – (1) Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla kayıtlı olduğu programın onaylanmış adının yer aldığı doktora diploması
ve derecesi verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik

Amaç ve kapsam
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik, özgün bir tasarımın veya sanat eserinin ortaya ko-

nulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir
yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, toplam
21 kredi saatten az olmamak koşulu ile en az yedi ders, yeterlik sınavı, tez veya sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi sanatsal çalışmalardan oluşur; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci
için de toplam 42 kredi saatten az olmamak koşulu ile en az ondört ders, yeterlik sınavı, tez
önerisi ve tez çalışmasından veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatsal çalışmalardan
oluşur. Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci-
lerde tez veya sanatsal çalışmalar dâhil kredi toplamı 180’den, lisans derecesi ile kabul edilen-
lerde ise 270’ten az olamaz.

(3) Sanatta yeterlik öğrencisinin alacağı lisans dersleri, sanatta yeterlik ders yüküne ve
kredisine sayılmaz.

Süre
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.
Sanatta yeterlik sınavı
MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik sınavı; öğrencinin bilim alanı ile ilgili temel konu-

larda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yenilikçilik gücüne sahip olup olmadığının sınan-
masını amaçlar. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci takip eden ilk sınav döneminde sa-
natta yeterlik sınavına alınır.

(2) Sanatta yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Sınav tarihleri, Enstitü Yönetim Ku-
rulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Sanatta yeterlik sınavı, anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Ku-
rulunca onaylanan, beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Ko-
mite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla jüriler
kurabilir.

(4) Sanatta yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavı
jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin ba-
şarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anasanat
dalı başkanlığınca aynı gün bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde yapılacak yeterlik
sınavına alınır. Sınavlara ilan edilen tarihte geçerli mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci ba-
şarısız sayılır.

(6) Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ini geçmemek şartı ile fazladan ders/dersler
almasını önerebilir.
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Tez veya sanat çalışması izleme komitesi
MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; bir ay içinde,

danışmanın önerisi ve ilgili anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile kabul edilen bir izleme komitesi oluşturulur.

(2) İzleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka, biri
ilgili anasanat dalı içinden, diğeri anasanat dalı dışından ya da başka bir üniversiteden olmak
üzere iki üye daha yer alır. İkinci danışman olması durumunda bu danışman, dilerse, komite
toplantılarına katılır.

(3) Yurt dışındaki veya il dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda ya
da tez veya sanat çalışmasını başka üniversitelerde yapmak üzere izin verilen öğrenciler için,
gönderildikleri kurum içinden atanan ikinci danışmanı ya da gönderildikleri kurumun birim
sorumlusu, izleme komitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu anasanat dalı başkanlıklarına
iletir. Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden anasanat dalı başkanlığı sorumlu-
dur. İzleme komitesi, gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

(4) İzleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anasanat dalı başkan-
lığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik
yapılabilir.

Tez veya sanat çalışması önerisi savunması
MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; sınav tari-

hinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını
kapsayan önerisini izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öneri savunması dinleyi-
cilere açık olabilir; dinleyiciler öneriye katkıda bulunabilir.

(2) Öğrenci, tez veya sanat çalışması önerisiyle ilgili yazılı bir raporu danışmanına verir
ve bu öneri sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtılır.

(3) Tez veya sanat çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu öneriyi salt çoğun-
lukla kabul veya ret eder. Gerekçeli karar, anasanat dalı başkanlığınca bir tutanakla ilgili ens-
titüye gönderilir.

(4) Çalışma önerisi reddedilen öğrenci, danışmanının ve/veya çalışmanın konusunun
değiştirilmesini isteyebilir. Bu durumda yeni bir izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı
danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve çalışma konusunu değiş-
tiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar önerisini sunar.

Tez veya sanat çalışması
MADDE 59 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve

tez veya sanat çalışması önerisi kabul edilen öğrenci; izleme komitesi gözetiminde ve niteliklere
uygun olarak tez veya sanat çalışmasını hazırlar.

(2) Tez veya sanat çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için izleme komitesi, Ocak-
Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.
Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu ra-
porda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve izleyen dönemde yapılacak çalışmalar belirtilir.
Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Gerekçeli
ve yazılı bu karar, anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bir tutanakla bildirilir.

(3) Çalışma raporu üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci,
danışmanının, tez veya sanat çalışması konusunun ve/veya izleme komitesinin değiştirilmesini
isteyebilir.

(4) Tez veya sanat çalışması başarılı bulunup kabul edilen öğrenci, çalışmasını açıklayan
ve belgeleyen eser metnini ilgili tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 22 Ekim 2013 – Sayı : 28799

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 30



Tez veya sanat çalışması jürisi
MADDE 60 – (1) Tez veya sanat çalışması jürisi, anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, öğrencinin izleme komitesinde bulunan
üç öğretim üyesi ile en az birinin başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olduğu,
beş asil, iki yedek üyeden oluşur.

Tez veya sanat çalışması sınavı
MADDE 61 – (1) Hazırlanan ve danışman tarafından onaylanan tez veya sanat çalış-

ması, asil ve yedek jüri üyelerine, bir kopyası da CD olarak enstitüye öğrenci tarafından teslim
edilir.

(2) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğ-
renciyi sınava alır. Sınav, tezin savunulması ve/veya özgün çalışmaların sergilenmesi/sunulması
şeklinde yapılır. Tarihi önceden ilan edilen sınav dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

(3) Bu sınava mazereti nedeniyle katılamayan asil üyeler yerine, ilgili anasanat dalı
başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplanamaz. İlan edilen günde yapı-
lamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilir. İlgili anasanat dalının görüşü de alınarak
en geç onbeş gün içinde ikinci bir sınav günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konu-
sunda yapılacak işleme Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez veya çalışma
hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı
başkanlığınca ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi veya sanat çalışması kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son
haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp ciltlenmiş olarak,
en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.

(6) Tezi veya sanat çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay
içinde gereğini yaparak çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde gerekli
düzeltmeleri yapmayan ya da düzeltmeleri yaparak savunmayan öğrencinin tezi veya sanat ça-
lışması reddedilmiş sayılır.

(7) Tezi veya sanat çalışması doğrudan veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen
öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir.

(8) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlarda tezde başarılı
olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 62 – (1) Sanatta yeterlik programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, diğer

koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirten sanatta yeterlik dip-
loması ve derecesi verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
İzinler ve Mazeretler

İzinli sayılma
MADDE 63 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya

da öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı burs, araştırma ortamı gibi olanaklar elde eden öğ-
renciye; danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü
Yönetim Kurulunun kararı ile izin verilebilir.

(2) Zorunlu sebepler dışında izinler, karar tarihini izleyen dönemden itibaren başlar.
Dönem başlangıcını izleyen on beş gün içinde yapılan izin başvuruları için, o dönemde de izin
başlatılabilir. İzin süresi sonunda öğrenci, kaydını yenilemek zorundadır. İzinli öğrenciler, izin-
lerini kısa keserek dönüş yapabilirler.
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(3) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin yurt
dışında geçirdikleri süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(4) 23/7/1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ve 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4857 sa-
yılı İş Kanununda belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile doğum nedeniyle kadın öğrenciye
verilen ücretsiz izin ve muvazzaf askerlikte geçen süreler azami öğretim süresine eklenir.

İzinli sayılamayacak öğrenciler
MADDE 64 – (1) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olan öğrenciler izinli sayılmazlar.
Mazeretler
MADDE 65 – (1) Sağlıkla ilgili mazereti olan öğrenci, almış olduğu raporunu süresinin

bitimini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne teslim eder.
(2) Öğrenci, rapor bitiminden sonra, mazeret sınavlarına girebilir. Rapor süreleri, öğ-

renim sürelerinin hesabında göz önüne alınmaz. Bir dönemde, beş hafta veya daha fazla süreli
raporu olan öğrenciler o dönem izinli sayılabilir.

(3) Anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak
başka bir kimsenin bulunmaması ya da Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek maze-
retlerin ortaya çıkması halinde Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin mazeretli sayılmasına karar
verebilir.

İzinli veya raporlu geçen sürede ücret ödeme
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen haklı ve geçerli ne-

denlerle izinli veya raporlu sayılan öğrencilerin, izinli ve raporlu olduğu süre içerisinde öğ-
rencilik hak ve yükümlülükleri devam eder. Tez ücreti yüksek lisans için 1 yıl, doktora için 2
yıl olarak belirlenir. Tez uzatma durumunda, yüksek lisans için dönem başına belirlenen ücretin
½’i, doktora için ise ¼’i oranında ücret alınır.

Mezuniyet ve diplomalar
MADDE 67 – (1) Kayıtlı bulunduğu lisansüstü programı başarıyla tamamlayan bir öğ-

rencinin mezun olabilmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin enstitüye eksiksiz teslim
edilmiş olması gerekir:

a) İlgili programların seminer ve ders sınav sonuçları, yeterlik sınavı jüri raporları ve
tutanakları.

b) Tez, proje veya sanat çalışmasının, enstitünün yazım kılavuzuna uygun olarak ha-
zırlanmış, basılmış ve ciltlenmiş yeterli sayıda kopyası, bir adet CD’si.

c) Üniversite kütüphanesi ve YÖK tarafından istenen, tez veya çalışma için doldurulmuş
veri giriş formu ve yıllık izin belgesi.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 69 – (1) 5/7/2011 tarihli ve 27985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 71 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çocuk: Yedi yaşından gün almış ve onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Mersin Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Çocukların üniversite ortamında genel bilgi ve birikimlerini artırmak, böylece bili-

min, sanatın ve kültürün topluma yayılmasına ve bilimsel ve sanatsal araştırma yöntemleriyle
erken yaşta tanışan kuşakların yetişmesine katkıda bulunmak.

b) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki bireylerin çağımızın çok yönlü in-
sanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacı ile çeşitli alanlarda eğitim programları, bilim
ve doğa kampları, sergiler, bilim okulları ve uygulamalı öğrenme etkinlikleri düzenlemek.

c) Akademik çerçevede bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında uygulama ortamları ya-
ratarak, çocukların etkileşimli olarak çalışma alışkanlıklarının oluşmasını sağlamak, herhangi
bir alanda bilgi sahibi olmak isteyen hedef kitleye bu bilgiyi sağlamak.

ç) Çocukların erken yaşlarda üniversite ortamı ile tanışmalarını sağlayarak üniversite
okumaya olan ilgi ve heyecanlarını artırmak ve hedefler oluşturmasında rehber olmak.

d) Öğrencilerin meslek tercihinde bulunurken yapılacak hataların önceden giderilmesi
ve bu yolla oluşabilecek kaynak dağılımı ve emek piyasası problemlerinin ortadan kaldırılma-
sına katkı sağlamak.
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e) Okul öncesi ve ilköğretimde sürdürülebilir eğitimi yaygınlaştırmak.
f) Toplumun bilimsel bilgiye erişebilirliğini artırmak.
g) Üniversitenin çocuklarla çalışmalar yapması yoluyla toplumla ilgili sorumluluklarını

yerine getirmesine ve toplumla daha iç içe olmasına yardımcı olmak.
ğ) Çocuklarda bilim, sanat ve spor eğitimi ve etkinlikleri yolu ile Üniversite kültürünün

oluşturulmasını sağlamak.
h) Çocukların, ailelerin ve eğitmenlerin üniversite ortamında yeni eğitim modellerini

tanımalarını sağlamak.
ı) Herhangi bir nedenle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim alma şansına

sahip olamayan çocukların, diğer bireylerle aynı ortamda eğitim almalarını sağlamak, eğitim-
öğretim sürecini destekleyecek yazılı ve elektronik yayınlar hazırlamak.

i) Üniversite imkanlarının Merkezin faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesini sağ-
lamak, bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde
faaliyetler düzenlemek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak.

j) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyon-
larla işbirliği yapmak.

k) Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak akademisyenlerin bilimsel uy-
gulama ve araştırma yapmasına imkân sağlamak.

l) Hedef kitlenin eğitimi amacı ile yeni etkinlikler geliştirmek, bunların değerlendiril-
mesini yapmak ve uygulamaları yerel, ulusal ve uluslararası çapta paylaşıma sunmak.

m) Hedef kitlenin eğitimi ile ilgili stratejiler geliştirmek, bu alandaki mevcut uygula-
maları değerlendirmek ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde güncel yöntemler geliştirilme-
sine katkı sunmak.

n) Bilim, kültür ve sanatı birbirleriyle etkileştirerek farklı deneyimler oluşturmak.
o) Bilim, kültür ve sanattaki yenilikleri ve birikimleri, eğitim-öğretim müfredatlarıyla

ilişkilendirerek çocuklar, öğretmenler ve ailelerle paylaşmak.
ö) Merkezin programlarına katılan çocuk ve gençlere katılım belgesi vermek.
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve müdür yardımcıları.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün bulun-
madığı zamanlarda, Müdür yardımcılarından biri, Müdürlüğe vekalet eder. Vekalet süresi altı
ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı so-
rumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-
ları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına su-
nar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde,
Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak.
c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.
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ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet

alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi
üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen üç üyeden oluşur.  Görev süresi dolan
üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi ta-
mamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı
üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Mü-
dürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(2) Yönetim Kurulu karar alırken, Danışma Kurulundan gelen görüş, öneri ve tespitleri
de değerlendirir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını

belirlemek.
c) Yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek.
ç) Merkezin programlarına katılacak öğrenci sayısı ile başvuru usulleri, öğrenci kabulü

ve katılıma ilişkin diğer esasları belirlemek.
d) Merkezin araştırma imkânlarının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek.
e) Merkezin çalışmalarının yürütülmesine yönelik komisyon, kurul, birimler oluştur-

mak,  koordinatörler belirlemek ve bunların çalışma esaslarını belirlemek.
f) Müdürce önerilen diğer hususları karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üye-

leri ile Merkezin amaç ve çalışmaları ile ilgili ve uzmanlıkları olan, Üniversiteden ve diğer
üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden ve kişiler arasından istekleri
halinde üç yıl süre için Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en
fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdürce belirlenen bir tarihte,
Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak.
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ GRAFİK 

TASARIMI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Grafik Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilatı ile yönetim ve çalışma usul ve
esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Ta-

sarımı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, organlarına ve çalışma şekline
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarımı Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör:  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini (MSGSÜ),
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; grafik tasarım alanını araştırmak, incelemek, tanıt-

mak, arşivlemek; grafik tasarımı bilgi ve belge merkezi kurmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez; amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulu-

nur:
a) Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü bünyesinde korunan

tasarımcıların çalışmalarını bir bilgi ve belge merkezi yapısı altında toplamak.
b) 1997 yılından beri aralıksız olarak Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ta-

sarım Bölümünün düzenlediği İstanbul Uluslararası Grafik Tasarım Günleri kapsamında bi-
riktirilen grafik tasarım çalışmalarını korunaklı bir arşiv haline getirebilmek.

c) Türk grafik tasarımcılarının çalışmalarını arşivlemek.
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ç) Kaybettiğimiz grafik tasarımcılarının ailelerine ulaşarak, çalışmalarını, aletlerini ba-
ğışlamalarını sağlamak.

d) Dijital arşiv oluşturmak.
e) Araştırma, inceleme ve uygulama ürünlerini arşivlemek ve bu arşivi her araştırıcının

yararlanabileceği bir sisteme bağlamak.
f) Grafik tasarım ile ilgili yayımlar yapmak.
g) Yazılı, görsel ve elektronik ortamlar vasıtası ile Merkezin çalışmalarını tanıtan ve

destekleyen her türlü yayım/yayınlar yapmak.
ğ) Grafik tasarımcılarla yapılmış atölye çalışmaları, röportaj, filmleri ulaşılabilir kılmak,

çalışmalar kapsamında belgesel film ve fotoğraf çekimleri yapmak, bunları sergilemek, göste-
rimini yapmak.

h) Sempozyum, panel, seminer, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
ı) Tüm dünyadan araştırmacıların yararlanabileceği bir merkez olmak.
i) Tüm dünyadan araştırmacıların araştırmalarından beslenen bir merkez olmak.
j) Uluslararası tasarım dernekleri, arşivleri, müzeleri ile işbirliği yapmak.
k) Yurdışındaki arşiv ve müzelerden sergiler getirmek.
l) Gezici sergiler düzenlemek.
m) Üniversitenin tüm enstitü, fakülte, bölüm, yüksekokul ve konservatuvarlarında yü-

rütülen eğitime destek vermek, öğrencilerin alan çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yerel
yönetimlerle ilişki kurmak, organizasyonlar yapmak.

n) Faaliyet alanı ile ilgili olan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Müdür.
b) Merkez Yönetim Kurulu.
c) Merkez Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ta-

sarım Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir.
Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan daha
fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunu

toplantıya çağırmak, kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek.
c) Merkezin çalışmalarını yürütmek ve denetlemek.
ç) Her öğretim yılı sonunda; geçmiş yılın faaliyet raporunu, gelecek yıl için çalışma

planını hazırlayarak Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
(3) Merkez Müdürünün önerisi ile Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok

iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Merkez
Müdürünün verdiği işleri yapar ve Merkez Müdürünün olmadığı zamanlarda kendisine vekalet
eder.
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Merkez Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Üniversitenin Güzel Sa-

natlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim elemanları arasından Rektör tarafından gö-
revlendirilecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Bunların görev süresi üç yıldır.
Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma planını; araştırma, uygulama ve eğitim-öğretim faaliyetlerini

düzenlemek, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve gerekli kararları almak.
b) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.
c) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Merkez Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğ-

rudan ilgisi olan Üniversite öğretim elemanları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili önemli çalış-
malar yapmış bilim adamları, araştırmacılar ve sanatçılar arasından Yönetim Kurulunun önerisi
üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üyelerden oluşur. Merkez Müdürü, Mer-
kez Danışma Kurulunun başkanıdır. Merkez Danışma Kurulunun üye sayısı on beşten fazla
olamaz.

(2) Merkez Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir kere toplanarak
Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Merkez Yönetim Kuruluna önerilerde
bulunur.

Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulu üye tamsayı-

sının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluyla karar verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından gö-
revlendirilecek elemanlarca karşılanır.

En üst yönetici
MADDE 13 – (1) Merkezin en üst yöneticisi Rektördür.
Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Arşiv
MADDE 15 – (1) Merkezin bünyesinde korunan tasarımcıların çalışmalarından oluşan

arşivin mülkiyeti Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümüne aittir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

22 Ekim 2013 

SALI 
Sayı : 28799 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
YÜKSEK HIZLI TRENLERDE GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ İNTERNET ALTYAPISI İÇİN 

GEREKLİ EKİPMANLAR SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı Yüksek Hızlı Trenlerde güvenli ve kesintisiz internet altyapısı için gerekli 
ekipmanlar, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip 
ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 
satın alınacaktır. 

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 (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

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

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

3 - Teklifler, 31/10/2013 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 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. 

 8592/1-1 
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GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.770.-TL. ile en çok 137.605,23.-TL. arasında değişen; 

25/10/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 180.-TL., en çok 

13.765.-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, kamyonet, minibüs, 

tanker, otobüs, pikap, kamyon vb 34 adet araç; açık artırma suretiyle, Büyükalp Cad. 2 Nolu Kapı 

Girişi (Elazığ Yolu üzeri Total Akaryakıt İstasyonu Karşısı) Yenişehir/DİYARBAKIR 

adresindeki Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Toplantı ve Seminer salonunda 28/10/2013 tarihinde 

saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 

bilgiye www.gbt.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (412) (257 43 79) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı 

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İpekyololu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 8618/1-1 

—— • —— 
HAVAALANI PİSTİ UZATILMASI İÇİN GEREKLİ DOĞAL STABİLİZE 

DOLGU MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumuna ait Antalya ili Aşağıoba Köyü hudutlarında kalan Antalya-

Karain Stol Havaalanının ana pistinin uzatılması için gereken doğal stabilize dolgu malzeme alımı 

işi 01 Kasım 2013 Cuma günü saat:14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00 TL. karşılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 55-303 73 50-303 73 52-303 73 78 8589/1-1 

————— 
PROJE VE HESAP RAPORLARI İLE İHALE (PİD) DOSYASI 

HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait, İstanbul Sarıyer 681 ada 25 parsele yapılacak yeni 

bina inşaatı için proje ve hesap raporları ile ihale (PİD) dosyası hazırlanması işi 01 Kasım 2013 

Cuma günü saat:11.00’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00 TL. karşılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 50-303 73 52-303 73 53-303 73 78 8590/1-1 



22 Ekim 2013 – Sayı : 28799 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

81 KALEM KAYIŞ-KASNAK-ZİNCİR-DİŞLİ GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

                                                         RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 81 Kalem Kayış-Kasnak-Zincir-Dişli Malzemeleri, %20 

artar - azalır toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında 

açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı, 

RİZE adresinden 75,00,-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.11.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve 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, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında 

kısmi teklif verebilirler. 

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

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. 8195/1-1 

————— 

113 KALEM CİVATA-ELEKTROT/TAKIM-AVADANLIK GRUBU MALZEME  

SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 113 Kalem Civata- Elektrot/Takım- Avadanlık Grubu 

Malzeme, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu 

maddesi kapsamında, açık ihale 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 04.11.2013 Pazartesi 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. 8194/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 

Kırklareli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale Tarihi: 30.10.2013 Saat: 14.30 İhale Yeri: Satış Sal./Saat: 14:30 

 

S. 

No Deposu Cinsi Boy Adet Ster M3 Parti 

Muh. 

Bed. Teminat 

  1 Kurudere 3 SNB Kl.Kt.Kn T. 3-3,5-4 124   45,271 2 160 218 

  2 Kurudere 3 SKB Kl.Kt.Kn T. 2-2,5 73   22,386 2 110 75 

  3 Kurudere 3 SNB İn.Kt.Kn T. 3-3,5-4 199   30,819 2 110 103 

  4 Kurudere 3 SNB Paç.Kn T. 3-3,5-4 182   32,772 2 120 119 

  5 Gümüşalan 3 SNB Paç.Kn T. 04.Mar 37   11,135 1 120 41 

  6 Kofçaz d. 3 SNB Paç.Kn T. 3-3,5-4 320   63,662 3 180 346 

  7 Gümüşalan 3 SNB Paç.Kn T. 3-3,5-4 48   13,11 1 180 71 

  8 Kofçaz d. 3 SKB Paç.Kn T. 2-2,5 131   19,109 2 160 93 

  9 Gümüşalan 3 SKB Paç.Kn T. 1,5-2-2,5 59   9,124 1 110 31 

10 Gümüşalan 3 SNB İn.Kt.Kn T. 3-3,5-4 63   10,1 1 140 43 

11 Kofçaz d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T. 4-4,5-5 668   218,668 9 195 1.285 

12 Kofçaz d. 3 SKB Kl.Kt.Mş T. 1,5-2 277   54,819 4 155 257 

13 Gümüşalan 3 SNB İn.Kt.Mş T. 05.Nis 961   208,486 11 150 944 

14 Kofçaz d. 3 SNB İn.Kt.Mş T. 3 6424   1243,61 47 150 5.622 

15 Kurudere 3 SNB İn.Kt.Mş T. 3-3,5-4 258   34,247 2 110 114 

16 Kofçaz d. 3 SNB İn.Kt.Mş T. 3 3416   748,231 20 110 2.479 

17 Kofçaz d. 3 SKB İn.Kt.Mş T. 2 1674   164,051 9 130 645 

18 Kofçaz d. 3 SNB Paç.Mş T. 3,5-4 315   93,285 3 115 324 

19 Gümüşalan 3 SNB Paç.Mş T. 3-3,5-4 55   12,706 1 180 69 

20 Kofçaz d. 3 SNB Paç.Mş T. 3 770   176,004 8 180 955 

21 Gümüşalan 3 SKB Paç.Mş T. 1,5-2-2,5 125   15,414 1 145 68 

22 Kofçaz d. 3 SKB Paç.Mş T. 2-2,5 719   107,159 5 145 469 

23 Gümüşalan 3 SKB Saçlı.Mş T. 1,5-2 212   30,518 2 140 129 

24 Kofçaz d. 3 SKB Saçlı.Mş T. 2,5 1894   263,933 13 140 1.115 

25 Kofçaz d. 3 SKB Saçlı.Mş T. 2 1581   224,096 7 100 675 

26 Gümüşalan 3 SNB Gürgen T. 3-3,5-4-5 44   9,833 1 110 33 

27 Kofçaz d. 3 SNB Gürgen T. 04.Mar 287   49,697 3 150 225 

28 Kofçaz d. 3 SKB Gürgen T. 2-2,5 212   26,308 2 140 112 

29 Kofçaz d. 3 SNB.Dışb. Tom. 04.Mar 31   7,65 1 170 40 

30 Kofçaz d. 3 SKB Dışb. Tom 2-2,5 7   1,301 1 150 6 

31 Kofçaz d. 2.Meşe.Mad. Dir. 2-2,5 4024   264,428 13 150 1.196 
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S. 

No Deposu Cinsi Boy Adet Ster M3 Parti 

Muh. 

Bed. Teminat 

32 Gümüşalan 2.Kn. Mad. Dir. 2-2,5-3-4 124   9,13 1 150 42 

33 Kurudere 2.Kn. Mad. Dir. 2-2,5-3-4 258   16,44 1 110 55 

34 Değirmendere Yapr. Yak. Od. T.İrat   5362   46 40 6.459 

35 Kofçaz Yapr. Yak. Od. Paz.   4308   35 40 5.195 

36 Kirazpınar Yapr. Yak. Od. Paz.   3176   29 40 3.831 

37 Dereköy Yapr. Yak.Od. Paz   2972   29 40 3.586 

38 Kofçaz d. Yapr. Yak. Od. Paz.   1625   13 57 2.787 

39 Kofçaz Yapr. Lif Yon. Od. Paz.   3206   25 70 6.750 

40 Kirazpınar Yapr. Lif Yon. Od. Paz.   1074   12 70 2.262 

41 Dereköy Yapr. Lif Yon. Od. Paz.   2102   20 70 4.425 

42 Değirmendere Yapr. Lif Yon. Od. Paz.   332   3 70 700 

43 Dereköy Yapr. Yak. Od.     536   5 60 969 

44 Kirazpınar Yapr. Yak. Od.     2484   22 60 4.486 

45 Değirmendere Yapr. Yak. Od.     3824   26 60 6.898 

46 Kofçaz Yapr. Yak. Od.     10487   77 60 18.924 

TOPLAM 25572 41488 4.237,502 524   85.271 

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı Gümüşalan, Kurudere ve Kofçaz 

depolarında mevcut 524 parti orman emvallerinden yapraklı yapacak emvallerin %40’ı ile 

vergiler karşılığı peşin, bakiyenin kalan kısmı aylık %0,6 vade faizli 9 aya kadar vadeli, ibreliler 

yapraklı-lif ve yakacak odunların %30 u ile vergiler karşılığı peşin bakiye kalan kısmı aylık %0,6 

vade faizli 9 aya kadar vadeli olmak üzere limit dahili müddetsiz kati banka teminat mektubu 

karşılığında ve EK 1-2-4-6 nolu şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır 

2 - Açık artırmalı satış 30.10.2013 PERŞEMBE günü saat 14.30’da İşletmemiz 

Müdürlüğü ihale salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat 

teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedeli üzerinden satın almayı kabul etmiş 

sayılırlar.%3 teminatlar saat 14.20’a kadar alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar 

kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

3 - Mücbir sebebe binaen satışın gününde yapılmaması halinde aylık %1,2 gecikme cezası 

alınır. 

4 - Alıcıların son sene vizesi yapılmış kapasite belgesini, Ticaret ve Sanayi Odası 

Belgesini, Vergi numaralarını, vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile kimliklerini ibraz 

etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır 

5 - Satışa ait İlan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul 

Orman Bölge Müdürlüğü, civar İşletme Müdürlükleri ile İşletmemiz Müdürlüğünden temin 

edilebilir. 

6 - İşletme Müdürlüğümüzce KOBİ KREDİ KARTI ile satış yapılmaktadır. 

TEL: 0 288 214 29 45 - FAX: 0 288 214 13 75 

BANKA HS. No. 8021220-5001  KIRKLARELİ ZİRAAT 

BANKA İBAN NO:TR74 0001 0001 0408 0212 2050 01 8617/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon 

Biriminden: (İPKB)  

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI” 

(EIB-WB4-YAPIM-33) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) ve İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB) İstanbul’daki Hastane, 

Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi 

almıştır. 

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

(İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim 

yapılarının anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankasının satın alma 

esas ve usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi İhale - Küçük İşler (International 

Competitive Bidding - ICB Smaller Works) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet 

etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi - (EIB-WB4-YAPIM-33) 

İstanbul İlinde 3 adet Okulun anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işi 

gerçekleştirilecektir. 

 

(EIB-WB4-YAPIM-33) 

S. 

No 
İli İlçesi Yapının Adı 

1 İstanbul Gaziosmanpaşa 
Alparslan İ.Ö.O 

Fevzi Çakmak Mah.756. Sok.No: 3 Küçükköy 

2 İstanbul Eyüp 

Alibeyköy Anadolu Lisesi  

Alibeyköy Karadolap Mah. Gaziosmanpaşa Caddesi,  

83 pafta, 43 ada, 45 parsel  

3 İstanbul Eyüp 
İslambey İ.Ö.O.  

İslambey Mah. İslambey Caddesi, 192 ada, 76 parsel  

 

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 

belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2010-2011-2012), 

Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir 

(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne 

katsayıları kullanılmak sureti ile 2013 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

45.000.000,00 TL olması gerekmektedir.(2013 yılında gerçekleştirilen inşaat işleri cirosu da 2012 

yılı cirosuna dahil edilecektir.) Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon 

Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış 

sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini 
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kazandığı ve / veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. 

Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 

ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak 

aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro 

rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda 

istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2008-2012) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 

veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin 

yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere 

ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 

tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer 

mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 40.000 m2 yeni 

bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini 

şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif 

verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri 

geçerli sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 8.500.000,00 TL 

olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında 

ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması 

durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi 

ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi 

olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif 

Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda 

ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 

görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 

%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 

gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 

ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 

arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 

başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 400.-TL veya 200 Euro karşılığında aynı adresten 
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satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin 

İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: TL için IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 

1036 53 veya Euro için IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 numaralı hesabına, 

teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (EIB-WB4-YAPIM-33) yazılarak 

yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde 

başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir 

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 

teklif para birimi cinsinden veya konvetibıl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 

650.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 16 Aralık 2013 

günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

saatte aşağıdaki adreste açılacaktır. 

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti 

İstanbul İl Özel İdaresi 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8     34126 

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE 

Tel : +(90) (212) 518 55 00 

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 8594/1/1-1 

————— 
INVITATION FOR BIDS (IFB) 

REPUBLIC OF TURKEY 

Istanbul Special Provincial Administration 

Istanbul Project Coordination Unit 

İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) 

“RECONSTRUCTION WORK OF EDUCATIONAL BUILDINGS” 

(EIB-WB4-WORKS-33) 

1 - The Government of Turkey has received a loan from the the International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD), European Investment Bank (EIB), Council of Europe 

Development Bank (CEB) and Islamic Development Bank (IDB) and intends to use this loan for 

reconstruction of Public Buildings covering Hospitals, Schools and Administrative Buildings in 

Istanbul. 

2 - Republic of Turkey, Istanbul Special Provincial Administration Istanbul Project 

Coordination Unit (IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International 

Competitive Bidding – Smaller Works (ICB) in accordance with the World Bank procurement 

guidelines for the reconstruction work of Administrative building in lump sum bases under the 

scope of contract package given below.  

Construction Contract Id. No – (EIB-WB4-WORKS-33) 

3 School Building’s Lump Sum Turnkey Reconstruction works shall be realized in 

İstanbul. 
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(EIB-WB4-WORKS-33) 

No City County Name-Adress of Building 

1 İstanbul Gaziosmanpaşa 
Alparslan Primary School 

Fevzi Çakmak Mah.756. Sok.No:3 Küçükköy 

2 İstanbul Eyüp 

Alibeyköy Anadolu Lycee 

Alibeyköy Karadolap Mah. Gaziosmanpaşa Caddesi, 

83 pafta, 43 ada, 45 parsel 

3 İstanbul Eyüp 
İslambey Primary School 

İslambey Mah. İslambey Caddesi, 192 ada, 76 parsel 

 

3 - Minimum qualification criteria valid for contract package are given below:  

I. Minimum average annual turnover in construction work of 45.000.000,00-TL, 

calculated as the average of total certified payments certified by Certified (Sworn-in) Public 

Accountant and received for construction works in progress or completed, within the last 3 (three) 

years (2010-2011-2012), for which the annual turnovers for corresponding years should be 

brought to 2013 basis by using Ministry of Environment and Urban Planning certificate 

coefficients. (Turnover in construction works performed in 2013 shall be included to turnover for 

year 2012) If, the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract 

with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the sum of such contract 

prices must be subtracted from the sum of the-last-three-years-annual turnover in construction 

work. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years 

has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder 

cannot be qualified. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint 

venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount 

of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As a result of this reduction, if the 

average annual turnover amount for the last three years has become less than the requested 

minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified.  

II. Successful experience performed in accordance with the contract and technical 

specifications for public or private sector either in Turkey or abroad as a prime contractor, or a 

joint venture partner or subcontractor, within last 5 (five) years (2008-2012) of having 

satisfactorily completed works of similar nature and complexity as follows; Construction of a new 

building with a total closed construction area of 40.000 m2 (calculated as sum of closed 

construction area) under one contract. Successful completion of the works should be evidenced by 

the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public 

authority or organizations in public capacity) taken from relevant institution or organization. If 

the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must 

be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant 

Provincial Directorate of Environment and Urban Planning. Works completion certificates taken 

up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted. 

III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 8.500.000,00-TL available 

cash credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a 

construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the 

Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the 
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bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by 

this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for 

IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the 

partnership share of the Bidder in such Joint Venture 

IV. In the form of Joint Ventures, The Bidder shall submit The Joint Venture Declaration 

and meet the qualification criteria as well as other documentation and conditions given by the 

Invitation for Bids. For a Joint Venture to be qualified; Leading Partner (Partner in Charge) shall 

meet at least 50% of the minimum criteria specified in Items I, II, and III specified above, while 

the each of the other partners shall meet at least 25 % of the minimum criteria specified in Item I, 

II, and III above. However, all partners must satisfy collectively %100 of each qualification 

criteria.  

V. The Bidder shall provide required number of key personnel with appropriate 

experience and all necessary equipments for the satisfactory completion of the Works. 

VI. The Bidder shall provide accurate information on any current or past litigation or 

arbitration resulting from contracts completed, terminated, or under execution by him over the 

past 5 (five) years. 

VII. In the form of Joint Ventures, The Joint Venture Declaration and other 

documentation given by the Invitation for Bids 

4 - Interested Bidders may obtain further information and review the bidding documents 

at the address of IPCU given below between the working hours of 09:00-17:00. The Bidders may 

purchase the bidding documents regarding to this package at the same address by a written 

application and upon payment of a non-refundable fee of 400 Turkish Liras or 200 Euros. 

Interested bidders shall deposit aforementioned non-refundable fee to the IPCU’s account: for TL 

IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 and for Euro IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 

8000 3946 63 at Vakıfbank, Mercan Branch/İstanbul/Turkey together with the Contract 

Identification No of EIB-WB4-WORKS-33. The purchasing application shall be made by a letter 

for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be refunded for any 

reason.  

5 - Bids shall be valid for a period of 90 calendar days after Bid opening and accompanied 

by a Bank security of 650.000,00 TL or equivalent minimum in bid price currency or another 

convertible currency for tender package and shall be delivered to the address given below on or 

before December 16th, 2013 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed.  

6 - Bids will be opened at the same time and hours given above in the presence of the 

representative of the bidders who wish to attend.  

7 - Late bids will be rejected and returned unopened to the bidders.  

Republic of Turkey  

Istanbul Special Provincial Administration  

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No: 8     34126  

Beyazıt/Istanbul/Turkey 

Phone : + (90) (212) 518 55 00  

Fax : + (90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 8594/2/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon 

Biriminden: (İPKB)  

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

“PENDİK HÜKÜMET KONAĞI VE İLÇE SAĞLIK MERKEZİ BİNASI YENİDEN YAPIM 

İNŞAATI” 

(EIB-WB5-YAPIM-02) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve 

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) ve İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB) İstanbul’daki 

Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere 

kredi almıştır. 

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

(İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki Pendik 

Hükümet Konağı ve İlçe Sağlık Merkezi binasının anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım 

işleri için Dünya Bankasının satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi 

İhale – Küçük İşler (International Competitive Bidding – ICB Smaller Works) yöntemiyle kapalı 

tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi – (EIB-WB5-YAPIM-02) 

İstanbul İlinde Pendik Hükümet Konağı ve İlçe Sağlık Merkezinin anahtar teslimi götürü 

bedel yeniden yapım işi gerçekleştirilecektir. 

 

EIB-WB5-YAPIM-02 

S. No İli İlçesi Yapının Adı 

1 İSTANBUL PENDİK 

Pendik Hükümet Konağı ve İlçe Sağlık Merkezi / Doğu 

Mahallesi İnce Sokak No: 12, Pendik /İSTANBUL 

(100 Pafta, 859 Ada, 38 Parsel) 

 

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 

belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2010-2011-2012), 

Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir 

(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne 

katsayıları kullanılmak sureti ile 2013 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

35.000.000,00 TL olması gerekmektedir.(2013 yılında gerçekleştirilen inşaat işleri cirosu da 2012 

yılı cirosuna dahil edilecektir.) Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon 

Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış 

sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini 

kazandığı ve / veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. 

Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 

ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak 

aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro 

rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda 

istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. 
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II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2008-2012) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 

veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin 

yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere 

ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 

tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer 

mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 35.000 m2 yeni 

bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini ana 

müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. 

Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş 

durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 6.000.000,00 TL 

olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında 

ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması 

durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi 

ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi 

olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif 

Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda 

ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 

görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 

%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 

gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 

ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 

arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 

başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 400.- TL veya 200 Euro karşılığında aynı 

adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

(İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: TL için IBAN-NO: TR31 0001 5001 

5800 7286 1036 53 veya Euro için IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 numaralı 

hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (EIB-WB5-YAPIM-02) 

yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde 

başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 
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5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 

teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 

650.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 12 Aralık 2013 

günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

saatte aşağıdaki adreste açılacaktır 

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti 

İstanbul İl Özel İdaresi 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8    34126 

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE 

Tel : +(90) (212) 518 55 00 

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 8595/1/1-1 

————— 
INVITATION FOR BIDS (IFB) 

REPUBLIC OF TURKEY 

Istanbul Special Provincial Administration 

Istanbul Project Coordination Unit 

İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) 

“RECONSTRUCTION WORK OF PENDIK GOVERNOR'S AND DISTRICT 

HEALTH CENTER BUILDING” 

(EIB-WB5-WORKS-02) 

1 - The Government of Turkey has received a loan from the the International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD), European Investment Bank (EIB), Council of Europe 

Development Bank (CEB) and Islamic Development Bank (IDB), and intends to use this loan for 

reconstruction of Public Buildings covering Hospitals, Schools and Administrative Buildings in 

Istanbul.  

2 - Republic of Turkey, Istanbul Special Provincial Administration Istanbul Project 

Coordination Unit (IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International 

Competitive Bidding – Smaller Works (ICB) in accordance with the World Bank procurement 

guidelines for the Reconstruction Work of Pendik Governor's and District Health Center Building 

in lump sum bases under the scope of contract package given below.  

Construction Contract Id. No – (EIB-WB5-WORKS-02) 

Pendik Governor's and District Health Center Building’s Lump Sum Turnkey 

Reconstruction works shall be realized in İstanbul. 

 

(EIB-WB5-WORKS-02) 

No City County Name-Adress of Building 

1 İSTANBUL PENDİK 

Pendik Governor's and District Health Center / Doğu Quarter 

İnce Street No: 12, Pendik/ İSTANBUL (Map Sheet 100,City 

block 859, 38 Parcel) 
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3 - Minimum qualification criteria valid for contract package are given below:  

I. Minimum average annual turnover in construction work of 35.000.000,00-TL, 

calculated as the average of total certified payments certified by Certified (Sworn-in) Public 

Accountant and received for construction works in progress or completed, within the last 3 (three) 

years (2010-2011, and 2012), for which the annual turnovers for corresponding years should be 

brought to 2013 basis by using Ministry of Environment and Urban Planning certificate 

coefficients. (Turnover in construction works performed in 2013 shall be included to turnover for 

year 2012) If, the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract 

with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the sum of such contract 

prices must be subtracted from the sum of the-last-three-years-annual turnover in construction 

work. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years 

has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder 

cannot be qualified. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint 

venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount 

of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As a result of this reduction, if the 

average annual turnover amount for the last three years has become less than the requested 

minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified.  

II. Successful experience performed in accordance with the contract and technical 

specifications for public or private sector either in Turkey or abroad as a prime contractor, or a 

joint venture partner or subcontractor, within last 5 (five) years (2008-2012) of having 

satisfactorily completed works of similar nature and complexity as follows; Construction of a new 

building with a total closed construction area of 35.000 m2 (calculated as sum of closed 

construction area) under one contract. Successful completion of the works should be evidenced by 

the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public 

authority or organizations in public capacity) taken from relevant institution or organization. If 

the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must 

be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant 

Provincial Directorate of Environment and Urban Planning. Works completion certificates taken 

up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted. 

III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 6.000.000,00-TL available 

cash credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a 

construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the 

Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the 

bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by 

this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for 

IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the 

partnership share of the Bidder in such Joint Venture 

IV. In the form of Joint Ventures, The Bidder shall submit The Joint Venture Declaration 

and meet the qualification criteria as well as other documentation and conditions given by the 
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Invitation for Bids. For a Joint Venture to be qualified; Leading Partner (Partner in Charge) shall 

meet at least 50% of the minimum criteria specified in Items I, II, and III specified above, while 

the each of the other partners shall meet at least 25 % of the minimum criteria specified in Item I, 

II, and III above. However, all partners must satisfy collectively %100 of each qualification 

criteria.  

V. The Bidder shall provide required number of key personnel with appropriate 

experience and all necessary equipments for the satisfactory completion of the Works. 

VI. The Bidder shall provide accurate information on any current or past litigation or 

arbitration resulting from contracts completed, terminated, or under execution by him over the 

past 5 (five) years. 

VII. In the form of Joint Ventures, The Joint Venture Declaration and other 

documentation given by the Invitation for Bids 

4 - Interested Bidders may obtain further information and review the bidding documents 

at the address of IPCU given below between the working hours of 09:00-17:00. The Bidders may 

purchase the bidding documents regarding to this package at the same address by a written 

application and upon payment of a non-refundable fee of 400 Turkish Liras or 200 Euros. 

Interested bidders shall deposit aforementioned non-refundable fee to the IPCU’s account: for TL 

IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 and for Euro IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 

8000 3946 63 at Vakıfbank, Mercan Branch/İstanbul/Turkey together with the Contract 

Identification No of EIB-WB5-WORKS-02. The purchasing application shall be made by a letter 

for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be refunded for any 

reason.  

5 - Bids shall be valid for a period of 90 calendar days after Bid opening and accompanied 

by a Bank security of 650.000,00 TL or equivalent minimum in bid price currency or another 

convertible currency for tender package and shall be delivered to the address given below on or 

before December 12nd, 2013 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed.  

6 - Bids will be opened at the same time and hours given above in the presence of the 

representative of the bidders who wish to attend.  

7 - Late bids will be rejected and returned unopened to the bidders.  

Republic of Turkey  

Istanbul Special Provincial Administration  

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No: 8      34126  

Beyazıt/Istanbul/Turkey 

Phone : +(90) (212) 518 55 00  

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 8595/2/1-1 
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ZEYİLNAME 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/144541 

İşin Adı: Elektrik Üretim A.Ş. Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğüne (MUŞ) bağlı 

Alpaslan-1 HES’in 38 kişi ile 2 (iki) yıl (730) takvim günü süreli olarak hizmet alımı yoluyla 

işlettirilmesi işi EÜAŞ Genel Müdürlüğü satın alma ve ihale yönetmeliği kapsamında açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

Yeni İhale tarih ve saatti : 31/10/2013 Saat: 14.00 

1) EÜAŞ Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğünce ihalesi yapılacak olan 38 kişi ile 2 yıl 

(730) takvim gün ve süreli ihale ilanında 38 kişi ile yapılacağı belirtilen hizmet ihalesi ihale ilan 

metni madde 2 (a) işin niteliği, türü ve miktarı sehven 36 kişi olarak belirtilmiştir. 

2) EÜAŞ Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğü idari tip şartname madde 5.1’in b ve c 

şıklarındaki tarih ve saat ile ihale metninde belirtilen tarihin farklı olmasından dolayı zeyilname 

düzenlenmiştir. 

3) İlanen tebliğ olunur. 8629/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 

yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 

Profesör kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine 

ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları 

Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin 

yapılmış olması gerekmektedir. 

İlgililere duyurulur. 

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Biyomedikal Müh. Biyomalzeme Profesör 1 1 

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Uçak El. Elektron. Bakım Profesör 1 1 

 8622/1-1 

—— • —— 
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları 

gerekmektedir. 

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli 

doçentlik belgesini, (1) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik Belgesi, yayın listesini ve 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca 

Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri 

gerekmektedir. 

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.) 
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2 - Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, 

yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları 

gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına 

eklemeleri gerekmektedir. 

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.) 

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı 

dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 

1 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim 

edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri 

gerekmektedir. 

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 

maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır. 

5 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Başvuru Yeri : 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Mardin 

Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne(Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

(Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada 

meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) 

 

Birimi Bölümü ABD / Alanı Ünvanı Der. Adet Açıklama 

Güzel Sanatlar 

Fak. Dekanlığı  
Resim   Profesör 1 1  

Güzel Sanatlar 

Fak. Dekanlığı 
Grafik  

Yardımcı 

Doçent 
4 1  

Edebiyat 

Fakültesi 

Dekanlığı 

Kürt Dili ve 

Edebiyatı 
 Doçent 1 1 

Klasik Kürt Edebiyatı  

alanında çalışmaları 

olmak. 

Edebiyat 

Fakültesi 

Dekanlığı 

Felsefe Felsefe Tarihi 
Yardımcı 

Doçent 
4 1  

Sağlık 

Yüksekokul 

Müdürlüğü 

Hemşirelik  Doçent 1 1 

İç hastalıkları alanında 

doçentlik belgesi 

olmak. 

Türkiye’de 

Yaşayan Diller 

Enst.Müdürlüğü 

Kürt Dili ve 

Kültürü 
 

Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Kültür teorisi, çeviri 

teorisi pratik 

fenomenoloji 

konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Müdürlüğü 

İnşaat 
İnşaat 

Teknolojisi 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Yapı Eğitimi ABD 

Doktora yapmış olup, 

Güçlendirilen yığma 

duvarların düzlem dışı 

tekrarlı yük altındaki 

davranışı konusunda 

çalışmaları olmak. 

Turizm İşl. ve 

Otelcilik Y.Okulu 

Müdürlüğü 

Konaklama 

İşletmeciliği 
 

Yardımcı 

Doçent 
4 1  

 8642/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Doktor Kemal Evcan Vakfı 

VAKFEDENLER: Kemal EVCAN 

VAKFIN İKAMETGAHI: AYDIN 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU Kuşadası 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/09/2013 tarihinde tavzih edilen 03/05/2013 

tarih ve E. 2012/386, K. 2013/203 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Erzincan merkez ilçesi Sögütözü köyünde halen yaşayan ve en fazla 4 

kuşak atalarından birisi köy nüfusuna kayıtlı kişilere imkanları ölçüsünde ihtiyaçları bulunan 

bilimsel, sosyal eğitimsel kültürel ve sağlık hizmetlerinde bulunabilmek ve ekonomik, sosyal, 

kültürel ve sanat hayatına, çevre ve doğal şartlarının iyileştirilmesine kalkınma ve gelişmesine 

katkıda bulunmak, kuruluşlara öncülük yapmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.-TL.Nakit (Yüzbin Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU: Kemal EVCAN, Muzaffer DEMİR, Mehmet Ali DOĞAN, 

Dursun GÜNER, Mustafa ÖNER  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan her türlü mal ve hakları Erzincan’ da bulunan vakıflara devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 8581/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı. 

VAKFEDEN: Bahaettin Aslıtürk, Adem Şener. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Sakarya. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Sakarya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.09.2013 tarih, E: 2013/343, K: 2013/322 

sayılı karar. 

VAKFIN AMACI: İhtiyaç sahibi insanlara eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, ekonomik, 

sanat ve kültürel alanlarda maddi ve manevi destek ve yardımlarda bulunarak, ülkemize sağlıklı, 

nitelikli, üretken, milli ve manevi değerleri sahiplenen aydın insan gücü yetiştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 5.000 TL nakit ile Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Pabuççular 

Mahallesi, 406 ada, 415 parsel sayılı taşınmaz. 

YÖNETİM KURULU:  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Mütevelli Heyetin belirleyeceği aynı amaca hizmet eden bir 

vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 8580/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Özsoy Eğitim Vakfı 

VAKFEDENLER: Rafet ÖZSOY, Sevim ÖZSOY, Can ÖZSOY, Erhan ÖZSOY, 

Muhammet ÖZSOY 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 18.Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/07/2013 tarih ve E.2013/19 

K.2013/261 sayılı kararı  
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VAKFIN AMACI: Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkeleri uyarınca insan 
kaynağımızı bilgi üreten ve kullanan konumuna getirmek, maddi olanak yoksunu, ancak zeki ve 
istekli çocuk ve gençlerin eğitim olanağından yararlanmalarına katkı sağlamak, eğitimine katkı 
sağlanmış çocuk ve gençlerin, bu katkının esas amacı olan “başarılı, mutlu ve sorumluluk alabilen 
yurttaş olma” amacıyla vakıfla, bağlarını hiç koparmadan, onlarında sürekli ve etkin katılacağı 
dinamik yapıyı, daima yaşatmak, vakfın kuruluşuna adını veren “Özsoy” ailesinin geçmişten bu 
güne tüm bireylerinin birbirleri ile ilişkilerini en yüksek sosyal seviyeye çıkarmak ve yaşatmak 
için öncelikle bu aile mensuplarının eğitimleri başta olmak üzere sosyal, ekonomik, ihtiyaçlarının 
giderilmesi, aile üyeleri arası iletişimin kaliteli ve üretkenliğe kavuşturulması, aile üyesi olmanın 
kıvancını yaşayacakları bir ortamın sağlanması, vakfın amacı ve istikbalidir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.-TL.Nakit (Yüzbin türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU Rafet ÖZSOY, Sevim ÖZSOY, Can ÖZSOY, Erhan ÖZSOY, 

Muhammet ÖZSOY 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan her türlü mal ve hakları Türk Eğitim Vakfına devredilir.  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8579/1-1 

—— • —— 
Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
 HATAY 
Üniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri 

uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 
DUYURULUR. 
Rektörlük     : 0-326 221 33 17-18 
 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI UNVANI DRC. AD. NİTELİKLERİ 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ     

PEDODONTİ DOÇENT 1 1 
Pedodonti/Çocuk diş 
hekimliği alanında Doçent 
ünvanı almış olmak 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ     

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ PROFESÖR 1 1 
Kimya ve Fen Eğitimi 
alanında çalışmış olmak 

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 
    

İÇ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 
Gastroenteroloji yan dalı 
yapmış olmak 

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ     

TIBBİ PATOLOJİ DOÇENT 2 1 
Fetal otopsiler konusunda 
çalışmış olmak 

ZİRAAT FAKÜLTESİ   
   

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
    

GIDA MÜHENDİSLİĞİ DOÇENT 1 1 
Gıda ambalajlama ve 
kurutma alanında çalışmış 
olmak 

VETERİNER FAKÜLTESİ 
    

GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ 
BÖLÜMÜ     

GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 
Sığır etlerinde 
Campylobacterler üzerine 
çalışmış olmak 

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER 
BÖLÜMÜ     

MİKROBİYOLOJİ PROFESÖR 1 1 
Sığırda Brucella üzerine 
çalışmış olmak 

 8577/1-1 



22 Ekim 2013 – Sayı : 28799 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

Çanakkale İl Özel İdaresinden: 

ÇANAKKALE KARASAL-SAYISAL YAYIN KULESİ ULUSLARARASI 

ÖN SEÇİMLİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 

İDAREYE AİT BİLGİLER 

İsim : Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesi Uluslararası Ön Seçimli 

Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü 

İletişim Adresi : Barbaros Mah.Atatürk Cad. İl Özel İdaresi No:215/B 17100 

ÇANAKKALE 

Telefon : (0286) 2181055/ (0286) 2200022/Dahili:6501-6505 

Fax : (0286) 2181053 

Web : www.canakkaleantenna.gov.tr 

e-posta : competition@canakkaleantenna.gov.tr 

 

YARIŞMANIN AMACI 

Yarışmanın başlıca amacı, Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesi'nin inşa edileceği 

alan ve içinde bulunduğu bağlam ile ilişkilenmiş, bir yandan bildik ve jenerikleşmiş anten kulesi 

tipolojilerinin sınırlarını zorlarken, diğer yandan konunun gerektirdiği teknik kısıtları gözetebilen 

bir yapının tasarımına dair fikirlerin açığa çıkmasına aracı olmaktır. Kültür, sanat, bilim ve çevre 

değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesi, çok sayıda seçenek arasından nitelikli bir ürünün 

seçilebilmesi ve bu ürünün müelliflerinin saptanması ile güzel sanatların teşvik edilmesi, 

yarışmanın diğer amaçları arasındadır. Bu yarışmanın aynı zamanda meslek etkinliği alanındaki 

etik çerçeve değerlerinin yerleşik hale gelmesi ve mimarlık ortamının nitelikli olarak gelişmesi 

yönündeki hedefleri geliştirmesi beklenmektedir. 

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ 

Bu yarışma Çanakkale Valiliği tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 

23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, 

Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği dahilinde uluslararası, ön 

seçimli mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek 

disiplinini ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır. 

YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU 

Yarışmaya konu olan alan, Çanakkale İli, Merkez, Kalabaklı Köyü sınırları içinde, kente 

hakim bir konumda olan, 311 rakımlı bir tepededir. Alanın mülkiyeti Orman ve Su İşleri 

Bakanlığına aittir ve 1/1000 ölçekli imar planında, “Kamu Hizmet Alanı (Radyo-Televizyon 

Ortak anten ve Verici Sistemi)” lejandı içinde yer almaktadır.  

İçinde yardımcı servislerin ve sosyal donatı alanlarının da yer aldığı bir "Karasal-Sayısal 

Yayın Kulesi"nin mimari tasarımı, bu yarışmanın konusudur. 

YARIŞMA TAKVİMİ 

Ön Seçim Şartnamesi İlanı : 22.10.2013 

Ön Seçim Son Başvuru Tarihi : 27.11.2013 

Yarışmanın İlanı : 04.12.2013 

Sorular İçin Son Gün : 20.12.2013 

Cevapların İlanı : 27.12.2013 

Projelerin Son Teslim Tarihi : 15.02.2014 

Kargo/Posta İle Son Teslim Tarihi : 22.02.2014 

Jüri Çalışması Başlangıcı : 25.02.2014 

Kolokyum ve Ödül Töreni : 15.03.2014 
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JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ 

Seçici Kurul Danışman Jüri Üyeleri 

• Ahmet ÇINAR, Çanakkale Valisi 

• Ayhan GİDER, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 

• Yücel ATALAY, Gökçeada Belediye Başkanı  

• Kenan ELİUZ, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri  

• Ömer YILMAZ, Mimar 

 

Seçici Kurul Asli Jüri Üyeleri 

• Emre AROLAT, Mimar 

• Louis BECKER, Mimar 

• Caroline BOS, Mimar 

• Arzu ERDEM, Mimar, Prof.Dr. 

• Oğuz Cem ÇELİK, İnşaat Mühendisi, Prof.Dr. 

 

Seçici Kurul Yedek Jüri Üyeleri 

• Murat AKSU, Y.Mimar 

• Melike ALTINIŞIK, Mimar 

• İsmail MORKOÇ, İnşaat Mühendisi 

 

Raportörler 

• Serap ÖBEKCİ, Mimar 

• Pınar GÖKBAYRAK, Mimar 

• Özgür ŞAHİN, Elektrik Mühendisi 

 

Raportör Yardımcısı 

• Arzu ERALP, Şehir Plancısı 

 

SON BAŞVURU TARİHİ 

Ön seçim için başvurular posta veya kargo yoluyla en geç 27 Kasım 2013, saat 17:00'a 

kadar İdarenin adresine ulaşmış olacaktır. Elden teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya 

kargodan kaynaklanan gecikmelerden Çanakkale Valiliği sorumlu değildir.  

 

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ  

1.lik Ödülü:  100.000 TL 

2.lik Ödülü:  80.000 TL 

3.lük Ödülü:  50.000 TL 

1.Mansiyon:  25.000 TL  

2.Mansiyon:  25.000 TL 

3.Mansiyon:  25.000 TL 

4.Mansiyon:   25.000 TL 

5.Mansiyon:  25.000 TL 

 

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Çanakkale Valiliği 

tarafından, en geç yarışma sonucunun yayınlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya 

yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak 

ödenecektir. 
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ÖN SEÇİME KATILIM KOŞULLARI 

Ön seçime katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip 

olarak katılanların, Çanakkale Valiliği ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten 

birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri 

Çanakkale Valiliği'ne karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. 

Ön seçime katılacaklarda aranacak koşullar: 

• İlgili Meslek Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalı durumunda olmamak. 

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1.dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak. 

• Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak, 

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak 

katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.) Şartname Çanakkale Valiliği, İl Özel 

İdaresi, Yarışma Raportörlüğünden 100,00 TL bedelle CD ortamında satın alınabileceği gibi, 

Ziraat Bankası Kordon Şubesi TR440001000813121575925002 No'lu hesaba şartname tutarını 

yatırdıktan sonra alındı makbuzunu (0286) 2181053 nolu faksa, yarışmanın e-mail adresine veya 

"Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesi Uluslararası Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması 

Raportörlüğü Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi, İl Özel İdaresi No:215/B 17100 

ÇANAKKALE" adresine gönderdikleri takdirde şartname dokümanı adreslerine gönderilecektir. 

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 

• Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri 

yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi 

oldukları meslek odalarına bildirilir. 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Jüri, tasarımcıların mimarlık alandaki yeteneklerini, isteklerini ve heveslerini yansıtan 

etkileyici portfolyolar aramaktadır. Yarışmaya katılacaklardan daha önce anten tasarlamış 

olmaları beklenmemektedir. Seçici kurul kamusal yapılar/strüktürler üzerine çalışmış mimarları 

ve bu yapıların peyzaj ile sağlam ilişkiler kuran yaklaşımlarını değerlendirecektir. 

ÖN SEÇİME KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER 

1. KİMLİK DOSYASI 

• Ekip temsilcisinin kendi ülkesindeki Mimarlar Odası'na/Birliği'ne kayıtlı olduğunu 

gösterir belge eklenmelidir. (Ekip olarak katılım olması halinde ekip ortaklarının tamamı ilgili 

Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair belgeyi sunacaktır.) 

• Yarışmaya katılan ekipteki her üye liste olarak ibraz edilmelidir.  

• Şartnamenin ekinde verilen dilekçenin imzalı kopyası kimlik dosyasının içerisine 

eklenecektir. 

Ekip içerisinde farklı mesleklerden profesyonellerin yer alması jüri tarafından 

desteklenmektedir. Ekip olarak katılım halinde, ekip temsilcisinin mimar olma zorunluluğu 

bulunmaktadır. 

2. PORTFOLYO (A3 kitapçık) 

• En fazla 5 referans projenin yer alacağı portfolyo 
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• Portfolyonun kapak sayfasında Yarışmanın adı, “Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve ekip 

üyelerinin adı-soyadı yer alacaktır. 

• Her projenin ilk sayfasında proje künyesi (projenin adı, projenin yeri/konumu, proje 

yılı/durumu, tasarımın içeriği, fonksiyonları, işveren adını içerecektir) yer alacaktır.  

• Portfolyolar 25 MB'ı geçemez. 

• Basılı 3 kopya yazışma adresine son teslim tarihine kadar ulaşmış olmalıdır. Kargodan 

kaynaklanan gecikmelerden Çanakkale Valiliği sorumlu değildir. 

3. NİYET MEKTUBU 

Yarışmacılar, yarışmaya neden katılmak istediklerini anlatan bir metin hazırlamalıdır. (En 

fazla 250 kelime) 

4. ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİ ALINDI MAKBUZU 

5. DİJİTAL OLARAK TESLİM EDİLECEK BELGELER 

Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan Madde 2-Portfolyo (pdf 

formatında) ve Madde 3-Niyet Mektubu ayrıca CD, DVD ya da USB ortamında teslim 

edilecektir. 8586/1-1 

—— • —— 

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Ayrıntılı bilgi www.ardahan.edu.tr web adresinde mevcuttur. 

Duyurulur. 

Tel: 0 478 211 64 46 

 

Birimi 
Bölüm/Anabilim 

Dalı 
Unvanı Der. Adet Açıklama 

İnsani Bilimler 

ve Edebiyat 

Fakültesi 

Arkeoloji / 

Prehistorya 

Yrd. 

Doç. 
1 1 

 

İnsani Bilimler 

ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tarih / T.C. 

Tarihi 

Yrd. 

Doç. 
4 1 

“Himaye-i Etfal Cemiyeti” 

üzerine doktora yapmış 

olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 
Hemşirelik 

Yrd. 

Doç. 
4 1 

“Tıp Morfolojisi” üzerine 

doktora yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 
Hemşirelik 

Yrd. 

Doç. 
4 1 

“Antioksidanlar, Oksidatif 

Stres, İnsektisit” üzerine 

doktora yapmış olmak. 

 8576/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Trans Atlantic Turkey Ltd Şti’nin sahip bulunduğu, AR/TAT/4729, 4730, 4731, 4732, 

4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740 ve 4741 hak sıra numaralı toplam 13 adet petrol 

arama ruhsatını terk için 08.10.2013 tarihinde müracaat ettiği 6491 Sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ilan olunur. 8582/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/99471 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

Komutanlığı 
İl/İlçe ANKARA/Keçiören 

Adresi General Dr.Tevfik Sağlam Cad.  Tel-Faks 312 304 24 21– 312 304 24 00 

Posta Kodu  E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

Turgut UÇAR 

Uçar İnşaat Taahhüt Ticaret 

- 

Adresi 
Yeni Sanayi Demir Caddesi No:58 

Ulus Altındağ /ANKARA 
- 

T.C. Kimlik No. 10339114934 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 110562 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

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 (  ) 

 8606/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/33872-33869 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe MUĞLA / Bodrum 

Adresi 
Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı 

Osman Nuri Bilgin Caddesi   
Tel-Faks 252 313 02 50 – 252 316 11 22 

Posta Kodu 48400 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
MUSAMETTİN ÜNAL      

EMRAH İNŞAAT 
- 

Adresi 
Bayramyeri Güvenç İşhanı  No: 97/3 

Merkez / Denizli  
- 

T.C. Kimlik No. 10571068750 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Denizli Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 10311 - 

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 (  ) 

 8597/1-1 
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Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/66361 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

HASTANESİ YÜKSEK 

ÖĞRETİM KURUMLARI 

NAMIK KEMAL 

ÜNİVERSİTESİ 

İl/İlçe TEKİRDAĞ 

Adresi 

Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. 

Değirmenaltı Yerleşkesi 

TEKİRDAĞ 

Tel-Faks 
Tel: 0282 250 10 51 

Fax: 0282 263 68 28 

Posta Kodu 59100 E-Mail dsi-ihale@nku.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
ÇORLU DEVA ÖZEL SAĞLIK 

HİZMETLERİ A.Ş. 
 

Adresi 
Turgut Mah. Ördeklidere Cad. 

No:4/A TEKİRDAĞ 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Bakırköy V.D. 770 014 6363  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

TEKİRDAĞ TİCARET VE 

SANAYİ ODASI  
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 6456  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

6 AY 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8612/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/79979 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğü 
İl/İlçe BALIKESİR 

Adresi 
Bahçelievler Mah. Menekşe Sok. 

No:1 BALIKESİR 
Tel-Faks 0266 241 19 42 Fax: 0266 241 66 52 

Posta Kodu 10100 E-Mail balikesir@gsb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
ASLAN MÜHENDİSLİK - ENES 

ASLAN 
 

Adresi 
Yeni Mah. Hasan Saka Cad. No:9 

Merkez-TRABZON 
 

T.C. Kimlik No. 31181341866  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No.  
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası- 

Trabzon 
 

Ticaret Sicil No. 13731  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

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 (  ) 

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. 

 8603/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/83672 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Sivas Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Sivas 

Adresi 
Kadıburhanettin Mah. İstasyon 

Cad. 4 Eylül Spor Sitesi 
Tel-Faks 

        0346 223 59 31 

Fax: 0346 225 30 53 

Posta Kodu 58030 E-Mail sivas@gsb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Temel Tbt. İnş. Tic. San. Ltd. Şti.  

Adresi 
Güzeltepe Mah. Alper Sokak 

No:5/7-8  Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. 
 

 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8370512723  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret Sicil No. 224087  

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 (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8604/1-1 
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Hitit Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/190702 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü İdari 

ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Merkez/Çorum 

Adresi 
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü 

Kuzey Kampüsü 
Tel-Faks 

Tel  : 0364 219 20 30 

Faks: 0364 219 20 59 

Posta Kodu 19030 E-Mail imid@hitit.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
F1 Gençler Otomotiv ve Petrol Ür. 

Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Ankara Yolu 2. Km.  

No:213/1 Çorum 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
384 026 4009  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 10287  

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 (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8620/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/27286 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Sivas İl Özel İdaresi İl/İlçe Sivas/Merkez 

Adresi 
Akdeğirmen Mahallesi M.A.Ersoy 

Caddesi 
Tel-Faks 346 223 01 16-224 79 80 

Posta Kodu 58040 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

Albayraklar Yol Taahhüt inşaat 

Nakliye Maden Petrol Ürünleri 

Mühendislik Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

Sevil Albayrak 

Adresi 
Borsa Mah. Dereli Sok. No:54/A 

Turhal/Tokat 

Borsa Mah. Dereli Sok. No:54/A 

Turhal/Tokat 

T.C. Kimlik No.  418 064 162 68 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
050 049 26 87  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Turhal Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4435/003674  

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. 

 8599/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/184350 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Isparta İl Özel İdaresi İl/İlçe Isparta/Merkez 

Adresi Eğirdir Yolu Üzeri Tel-Faks 246 211 65 00-211 65 48 

Posta Kodu 32200 E-Mail ozelidare@isparta.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Günay Kılıç Kavak  

Adresi 
Çankaya Mah. Z.Bahçe Cad. 4721 

Sok. No:15 Kat: 3 Mersin 
 

T.C. Kimlik No. 41308092670  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
İstiklal V.D. 5500067615  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Mersin Ticaret  

ve Sanayi Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 28498  

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. 

 8600/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/106501 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA-KEÇİÖREN 

Adresi ESKİ GARAJ YANI-ETLİK Tel-Faks 0 312 384 32 50-0 312 384 32 61 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ECES GIDA VE TEMZ. 

MADD. TAAH.PAZL. VE TİC. 

LTD.Ş. 

FAHRİYE TÜRKMEN 

Adresi 
1202 SOK. NU.:148 KAT:3/319 

YENİŞEHİR/İZMİR 

1202 SOK. NU.:148 KAT:3/319 

YENİŞEHİR/İZMİR 

T.C. Kimlik No. - 11962058800 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3240260411  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 104889  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay ( ) Yıl (2) 

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 ( ) 

 8598/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 8598/2/1-1 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/31061 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
6’NCI ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe 

BALIKESİR/BALIKESİR 

MERKEZ 

Adresi 
GÜMÜŞ ÇEŞME MAHALLESİ 

ESKİ KEPSUT CADDESİ 1/1 
Tel-Faks 2662395000-2662497088 

Posta Kodu 10100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

CÖMERTLER OTOMOTİV 

TAŞIT SERVİS VE MAKİNE 

YEDEK PARÇA İMALAT 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

FATİH CÖMERT 

Adresi 
7414 SOKAK NO:11 5.SANAYİ 

SİTESİ PINARBAŞI-İZMİR 

7414 SOKAK NO:11 5.SANAYİ 

SİTESİ PINARBAŞI-İZMİR 

T.C. Kimlik No. - 26393206270 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2150013342 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 191769 - 

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 ( ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 8598/3/1-1 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/21857 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ERZURUM TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ERZURUM/YAKUTİYE 

Adresi 
GEZ MAHALLESİ 

HASTANELER CADDESİ 
Tel-Faks 4422335178-4422331389 

Posta Kodu 25100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ÖMER TOZOĞLU 

- 

Adresi 

ÇAYKARA CADDESİ 

ÇAKMAKLAR SİTESİ C/BLOK 

KAT:6/56 ERZURUM 

- 

T.C. Kimlik No. 38566278656 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ERZURUM TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 14176 - 

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 ( ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 8598/4/1-1 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/160048 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DENİZ İKMAL MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KOCAELİ/GÖLCÜK 

Adresi - Tel-Faks 2624141129-2624147943 

Posta Kodu 41650 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

YUTEKS TEKSTİL TİCARET 

VE SANAYİ LİMİTED 

ŞİRKETİ 

ÜMMÜGÜLSÜM UĞUR 

Adresi 

DEMİRTAŞ SANAYİ BÖLGESİ 

GÜL SOKAK NO:9 

MERKEZ/BURSA 

DEMİRTAŞ SANAYİ BÖLGESİ 

GÜL SOKAK NO:9 

MERKEZ/BURSA 

T.C. Kimlik No. - 24445456352 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9880065209 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

BURSA TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 44021 - 

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 ( ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 8598/5/1-1 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/21740 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
12’NCİ MEKANİZE PİYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe AĞRI 

Adresi FIRAT MAH. ERZURUM CAD. Tel-Faks 472 215 02 35 – 472 216 12 06 

Posta 

Kodu 
04100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı NİHAT KARAKUŞ  

Adresi 
BELEDİYE SEBZE HALİ NU.:5 

AĞRI 
 

T.C. Kimlik No. 13351485358  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5160183296  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

AĞRI TİCARET VE SANAYİ 

ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4245  

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 (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 8598/6/1-1 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/20057 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
12’NCİ MEKANİZE PİYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe AĞRI 

Adresi FIRAT MAH. ERZURUM CAD. Tel-Faks 472 215 02 35 – 472 216 12 06 

Posta 

Kodu 
04100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı HASAN KAVAYÇİN  

Adresi 
TOPTANCI SEBZE HALİ NU.:32 

AĞRI 
 

T.C. Kimlik No. 18967315358  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5290057041  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

AĞRI ESNAF VE 

SANATKARLAR ODAALARI 

BİRLİĞİ. 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 04/6899  

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 ( ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/26483 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA-KEÇİÖREN 

Adresi ESKİ GARAJ YANI-ETLİK Tel-Faks 0 312 384 32 50-0 312 384 32 61 

Posta 

Kodu 
06010 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

VOLGA GIDA NAKLİYAT 

KONFEKSİYON TURİZM 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 

3.CAD. 4.SOK. NU.:16/4 

YAKACIK 

YENİMAHALLE/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9250281171  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİC.OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 181185  

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 ( ) 

 8598/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 8598/8/1-1 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/95370 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 2’NCİ ORDU KOMUTANLIĞI İl/İlçe 
MALATYA/MALATYA 

MERKEZ 

Adresi 
ZAFER MAHALLESİ 

MEHMET BUYRUK CADDESİ 
Tel-Faks 4223715800-4223715746 

Posta Kodu 44100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

HAZAR YAPI GIDA İNŞAAT 

TURİZM NAKLİYE YURT 

İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

ABDULLAH HAZAR 

Adresi 
AKPINAR DIŞBUDAK SOKAK 

NO:19 MERKEZ/MALATYA 

AKPINAR DIŞBUDAK SOKAK 

NO:19 MERKEZ/MALATYA 

T.C. Kimlik No. - 12377708274 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4600430846 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

MALATYA TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 14067 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl ( ) 

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 (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 8598/9/1-1 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/3045 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi 
GAZİLER CADDESİ 1420 

SOKAK 1/3 
Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
RAMAZAN BAHADIR 

- 

Adresi 

BULVAR CADDESİ GAP 

APARTMANI KAT:3 NO:5 

30000 MERKEZ/HAKKARİ 

- 

T.C. Kimlik No. 36760464196 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

HAKKARİ TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 000715 - 

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 (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/52398 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi 
GAZİLER CADDESİ 1420 

SOKAK 1/3 
Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

KATIÖZ BOYA KİMYA 

İNŞAAT VE İNŞAAT 

MALZEMELERİ SANAYİ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

ALİ KATIÖZ 

Adresi 

MURADİYE SANAYİ BÖLGESİ 

İNÖNÜ MAHALLESİ 

17.SOKAK NO:1 MURADİYE 

MERKEZ/MANİSA 

MURADİYE SANAYİ BÖLGESİ 

İNÖNÜ MAHALLESİ 17.SOKAK 

NO:1 MURADİYE 

MERKEZ/MANİSA 

T.C. Kimlik No. - 28157207394 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5280629000 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

MANİSA TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 13174 - 

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 (  ) 

 8598/10/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 8598/11/1-1 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/107246-2012/19768 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ ANA BAKIM 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi  Tel-Faks 0 264 275 16 20-0 264 276 86 79 

Posta 

Kodu 
54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ADEM EFE  

Adresi 
1235 SOK. NU.:149 

OSTİM/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. 12409088428  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3240065730  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
220627  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay ( ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

Kisk 

2 Ayrı 

Sözleş- 

Meden 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 8598/12/1-1 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/35720 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 
HOCAPAŞA MAH. DEMİRKAPI 

GÜLHANE PARKI YANI 
Tel-Faks 0 212 514 00 10-0 212 514 00 20 

Posta Kodu 34112 E-Mail ist_tedarikplan@msb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

NUR-AK MAKİNE VE TARIM 

ALETLERİ ASKERİ 

EKİPMANLARI İMALAT İÇ 

VE DIŞ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

İSMAİL HAKKI ECE 

Adresi 

DEMİRCİLER KÖYÜ 

4.MAK.ORG.SAN.BÖL. NU.:3 

DİLOVASI/KOCAELİ 

DEMİRCİLER KÖYÜ 

4.MAK.ORG.SAN.BÖL. NU.:3 

DİLOVASI/KOCAELİ 

T.C. Kimlik No. - 33421652602 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6320109754  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 144787  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay ( ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

Kisk 

2 Ayrı 

Sözleş-

Meden 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 8598/13/1-1 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/37459 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi 
GAZİLER CADDESİ 1420 

SOKAK 1/3  
Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
NURETTİN YILMAZ 

- 

Adresi 

KOŞUKIRI MEVKİİ 

KÖMÜRCÜLER SİTESİ 210 

SOKAK NO:23 

TURGUTLU/MANİSA 

- 

T.C. Kimlik No. 31361113368 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

TURGUTLU TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4241 - 

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 (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 8598/14/1-1 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/53213 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
6’NCI ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe 

BALIKESİR/BALIKESİR 

MERKEZ 

Adresi 

GÜMÜŞ ÇEŞME 

MAHHALLESİ ESKİ KEPSUT 

CADDESİ 1/1 

Tel-Faks 2662395000-2662497088 

Posta Kodu 10100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

BREY ENDÜSTRİYEL 

ÇÖZÜMLER SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
BURÇİN EKİNCİ YALÇIN 

Adresi 

ATIŞALANI GİYİMKENT C-4 

BLOK B.183 NO:102 

ESENLER/İSTANBUL 

GİYİMKENT SİTESİ C-4/B 183 

BLOK NO:102 

ESENLER/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 17173546150 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1870593392 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 626342 - 

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 (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 8598/15/1-1 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/90636 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

HAVA SAVUNMA OKULU 

EĞİTİM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe KONYA/MERAM 

Adresi - Tel-Faks 3323271002-3323272216 

Posta Kodu - E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ABS AKTİF BÜRO 

SİSTEMLERİ SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

KAZIM YILDIZ 

Adresi 

ARMAĞAN MAHALLESİ 

BEYLERBEYİ SOKAK NO:3/A 

MERAM/KONYA 

ARMAĞAN MAHALLESİ 

BEYLERBEYİ SOKAK NO:3/A 

MERAM/KONYA 

T.C. Kimlik No. - 13249112946 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1800062373 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KONYA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 21754 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl ( ) 

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 (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 8598/16/1-1 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/48135 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
KARA HARP OKULU 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi 
KARA HARP OKULU 

CADDESİ 
Tel-Faks 3124175190-3124183226 

Posta 

Kodu 
 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı GONCA KOCAGÖZ ÇOLAK  

Adresi 
KASIMPAŞA MAH. 1009 SOK. 

NU..6 D:4 MENEMEN/İZMİR 
 

T.C. Kimlik No. 32642283190  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
MENEMEN TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 3950  

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 (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 8598/17/1-1 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/19275 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
KARA HARP OKULU 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi 
KARA HARP OKULU 

CADDESİ 
Tel-Faks 3124175190-3124183226 

Posta 

Kodu 
 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

SİMGE TEMİZLİK GIDA 

MADDELERİ VE MAKİNLARI 

İNŞAAT ENDÜSTRİYEL 

MALZEMELERİ ZÜCCİYE 

TARIM BAHÇE 

MALZEMELERİ SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

FUAT NARMANLI 

Adresi 

ÖVEÇLER MAH. 71.SOK. 

NU.:4/7 DİKMEN 

ÇANKAYA/ANKARA 

ÖVEÇLER MAH. 71.SOK. 

NU.:4/7 DİKMEN 

ÇANKAYA/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 27538656462 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7700077766  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 137586  

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 (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/59624 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ERZURUM TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ERZURUM/YAKUTİYE 

Adresi 
GEZ MAHALLESİ 

HASTANELER CADDESİ 
Tel-Faks 4422335178-4422331389 

Posta Kodu 25100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ÖZCİHAN GIDA İNŞAAT 

TARIM NAKLİYE ENERJİ 

TURİZM MADENCİLİK 

PAZARLAMA TİCARET VE 

SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 

MOĞOLTAY MAHALLESİ 

CENGİZ TOPEL CADDESİ 

ALPARSLAN APT. NU.:1 

TUNCELİ 

 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6720046767  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
TUNCELİ TİC. VE SAN.OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 710  

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 (  ) 

 8598/18/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/98247 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DİYARBAKIR TEDARİK 

BÖLGE BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe DİYARBAKIR/YENİŞEHİR 

Adresi 
KOOPERATİFLER ELAZIĞ 

CADDESİ 
Tel-Faks 4122238414-4122244943 

Posta Kodu 21100 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
ABDURRAHİM DEMİR 

- 

Adresi 

SEYİTAHMET MAHALLESİ 

ZEYTİNCİLER SİTESİ 192 

SOKAK NO:8/A 

MANİSA/AKHİSAR 

- 

T.C. Kimlik No. 31102443020 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

AKHİSAR TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 9480 - 

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 (  ) 

 8598/19/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/71774 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ HUDUT ALAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe HATAY/HATAY MERKEZ 

Adresi 
KIŞLASARAY MAHALLESİ 

HARBİYE CADDESİ 
Tel-Faks 3262160558-3262121905 

Posta Kodu 31100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
GONCA ÖNER 

- 

Adresi 

DEĞİRMİÇEM MAHALLESİ 

SÜLEYMAN KURANEL 

CADDESİ PAKİZE ÖZDİL 

APARTMANI NO:13/1 

ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP 

- 

T.C. Kimlik No. 16847604196 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3270376716 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

GAZİANTEP ESNAF VE 

SANATKARLAR ODALARI 

BİRLİĞİ ESNAF VE 

SANATKAR SİCİL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 27/101356 - 

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 (  ) 

 8598/20/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/88407 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DENİZ HAVA 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KOCAELİ/KARTEPE 

Adresi - Tel-Faks 2623713880-2623713888 

Posta Kodu - E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

BİLİŞİM İNOVASYON 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

- 

Adresi 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 

BÖLGESİ CZ BLOK NO:09 

GÖLBAŞI/ANKARA 

- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1750413780 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA SANAYİ ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 256603 - 

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 (  ) 

 8598/21/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/21857 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ERZURUM TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ERZURUM/YAKUTİYE 

Adresi 
GEZ MAHALLESİ 

HASTANELER CADDESİ 
Tel-Faks 4422335178-4422331389 

Posta Kodu 25100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
TÜRKAN AKDAĞ 

- 

Adresi 

MAHFESIĞMAZ MAHALLESİ 

79148 SOKAK NO:6 AKASYA 

APARTMANI KAT:8 D:16 

ÇUKUROVA/ADANA 

- 

T.C. Kimlik No. 16264098950 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
16264098950 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ADANA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 65820 - 

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 ( ) 

 8598/22/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/198754 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ HUDUT ALAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe HATAY/HATAY MERKEZ 

Adresi 
KIŞLASARAY MAHALLESİ 

HARBİYE CADDESİ  
Tel-Faks 3262160558-3262121905 

Posta Kodu 31100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
SÜHEYLA GİRİŞKEN 

- 

Adresi 

İNÖNÜ CADDESİ BAŞAK 

APRTMANI NO:18 

ANTAKYA/HATAY 

- 

T.C. Kimlik No. 38107439768 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3960362445 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ANTAKYA TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 12356 - 

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 (  ) 

 8598/23/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik
— Ağaçlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Mersin Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarımı Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— 2013 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
— 2013 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
— 2013 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
— 2013 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi
— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


