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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          12 Kasım 2013
       69471265-305-9611

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Rohingya Temas Grubuna üye ülkelerin temsilcileri ile
görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Kasım 2013 tarihinde Myanmar’a gidecek olan Dışişleri
Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                12 Kasım 2013
     68244839-140.03-309-648

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 12/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9611 sayılı yazınız.
            İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Rohingya Temas Grubuna üye ülkelerin temsilcileri ile
görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Kasım 2013 tarihinde Myanmar’a gidecek olan Dışişleri
Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

13 Kasım 2013
ÇARŞAMBA
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          12 Kasım 2013
       69471265-305-9612

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            6. Uluslararası İpekyolu Forumuna katılmak üzere; 13 Kasım 2013 tarihinde Azerbaycan
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın dönüşüne kadar
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                12 Kasım 2013
     68244839-140.03-310-649

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 12/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9612 sayılı yazınız.
            6. Uluslararası İpekyolu Forumuna katılmak üzere, 13 Kasım 2013 tarihinde Azerbaycan
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın dönüşüne kadar
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet
etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          12 Kasım 2013
       69471265-305-9613

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Bölgesel Sınır Güvenliği İkinci Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere; 13 Kasım 2013
tarihinde Fas’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli
Savunma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                12 Kasım 2013
     68244839-140.03-311-650

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 12/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9613 sayılı yazınız.
            Bölgesel Sınır Güvenliği İkinci Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere, 13 Kasım 2013
tarihinde Fas’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli
Savunma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesi
uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESİNDEKİ

KURUMLARIN DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

ve bünyesindeki kurumlarda çalışan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bün-

yesindeki kurumlarda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak

çalışan memurları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin ve üst disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurum-

larda görev yapan devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 ve EK-2 sayılı

cetvellerde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ile disipline ilişkin usul

ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin

Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 26/6/1998 tarihli ve 23384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bağlı Kuruluşları Disiplin Amirleri Yönetmeliği yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku-

rumu Başkanı yürütür.
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Atılım Üniversitesinden:
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/1/2012 tarihli ve 28176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım
Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Eşdeğerliliği kabul edilen sınavların puanları İngilizce Hazırlık Okulu Müdürlüğünün önerisi
üzerine Senatoca belirlenir.”

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

—— • ——
Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ
VERİMLİLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-

rak kurulan GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

nunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Merkez (GAP YENEV): GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/1/2012 28176

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 14/5/2012 28292
2- 26/12/2012 28509
3- 26/6/2013 28689
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ç) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Harran Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Harran Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

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

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği konusunda olmak

üzere, Merkezin amaçları şunlardır:
a) İleri seviyede araştırma, geliştirme ve uygulama altyapısı oluşturmak,
b) Farklı disiplinlerdeki araştırmacılara ortak çalışma imkanı sağlamak,
c) Pazar talepleri doğrultusunda özgün üretim ve tasarımlar geliştirmek,
ç) Yeni teknolojiler geliştirmek,
d) İlgili alanlarda çalışmalar yapan yurt içi ve yurt dışı araştırma birimleri arasında bi-

limsel, teknolojik ve eğitsel alanlarda işbirliği oluşturarak ortak projeler planlamak, proje yü-
rütücülüğü yapmak ve uygulamak,

e) Merkezin araştırma altyapısını ve araştırma olanaklarını önceden belirlenen tarifeler,
kurallar, program ve bütçeler çerçevesinde Üniversiteden ve başka üniversite ve teknoloji ens-
titülerinden, kamu sektörü ve özel sektörden ve yurt dışından araştırmacıların hizmetine sunmak,

f) Merkez imkânlarını kullanarak lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel ve teknolojik
çalışmalar yapmasını sağlayarak bilim insanı yetiştirmek,

g) Bilgi alış-verişi ve ihtiyaç duyulan uzmanlık desteği verilerek Üniversite-sanayi iliş-
kisini arttırmak,

ğ) Danışmanlık hizmeti vermek,
h) Genç girişimcilere veya sanayicilere yeni istihdam alanları yaratmaları için yol gös-

termek,
ı) Özel ve kamu kuruluşlarına seminer, konferans, kongre ve sempozyum gibi eğitsel

faaliyetlerde bulunmak ve teknik hizmet vermek,
i) Halkın ve sanayicinin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi ile kamusal birimlerin desteğini

de alacak biçimde enerji verimliliği çalışmalarının etkin olarak yaygınlaştırılmasını sağlamak.
Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği alanında bilimsel araştırmalar

yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek,
b) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji

verimliliği alanında mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak,
c) Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren kuru-

luşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak,
ç) Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği ile ilgili eğitim faaliyetlerini yü-

rütmek, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
d) Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği alanında konferanslar, seminerler

ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili kuruşlara bilimsel destek vermek,
e) Merkezde yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurtiçi ve yurtdışı dergilerde ya-

yımlamak.
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda bilimsel çalış-

malarda bulunmuş Üniversitenin fen ve mühendislik bilimleriyle ilgili birimlerinde görevli öğ-
retim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar
görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili ko-
nularda görev yapan iki öğretim üyesi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları Müdürün vereceği işleri yürütür. Müdürün
görevi başında bulunmadığı zamanlarda belirlediği müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder.
Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,
ç) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek,
d) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
e) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,
f) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
g) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ait çalışma programı hazırlayıp,

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev

yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki üye ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyele-
rinden iki üye olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ve Müdürden oluşur.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendiri-
lebilirler. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yukarıda
yer alan şartlara uygun öğretim elamanları Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile toplanır
ve Müdür tarafından sunulan konuları karara bağlar.

(3) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır
ve kararlar toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Mü-
dürün oyu iki oy sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkeze bağlanacak ya da bağlı olarak açılacak AR-GE birimleri önerilerini incele-

mek, karara bağlamak,
c) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek,
ç) Araştırma projelerinin desteklenme esaslarını saptayarak bu ilkeler doğrultusunda

desteklenecek projeleri belirlemek ve izlemek,
d) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık çalışma raporunu ve yıllık çalışma programını

görüşerek karara bağlamak,
e) Merkez müdürlüğünce hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek, karara

bağlamak,
f) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri

almak,
g) Gerekli düzenleyici işlem taslaklarını hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.
(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri dışında en az beş en çok on üyeden oluşur.

Bu üyeler; Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygu-
lamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerinden yararlanılabilecek
kamu ve özel sektördeki uzman kişiler ile Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Yönetim
Kurulunun önerisi ile üç yıllığına davet edilir ve/veya görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu üyeleri görevlendirme tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır ve
bir başkan ve bir raportör seçer. Mart ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır.
Müdür, olağanüstü durumlarda Danışma Kurulunu toplayabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuru-

luna önerilerde bulunmak,
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Laboratuvar birimleri ve proje grupları
MADDE 17 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, eğitim ve uygulama

faaliyetleri, laboratuvar birimleri ve proje grupları aracılığıyla yürütülür.
(2) Birimler ve gruplar Yönetim Kurulunun önerisi ile kurulur.
(3) Laboratuvar şefi ilgili alanda uzman bilim adamları arasından Müdür tarafından

önerilir ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.
(4) Laboratuvar birimleri ve proje grupları, Müdür ve ilgili müdür yardımcısına karşı

sorumlu olan laboratuvar şefi tarafından yönetilir.
(5) Laboratuvar şefleri, elemanların çalışması, analizlerin hızla sonuçlandırılması ve

deneylerin etik kurallara uygun şartlarda yürütülmesinden sorumludur.
Laboratuvar birimleri ve proje gruplarının görevleri
MADDE 18 – (1) Laboratuvar birimleri ve proje gruplarının görevleri şunlardır:
a) Çalışmaları planlamak ve yürütmek,
b) Makine ve teçhizatların bakım ve onarımını yaparak sağlıklı bir biçimde çalışmalarını

sağlamak,
c) Yeni makina ve teçhizat teklifleri hazırlamak ve alımlarını sağlamak.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Aydın Üniversitesinden:
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

fından yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından olu-
şan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Anabilim/Ana sanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-
desinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/ana sanat dalını,

c) Anabilim/Ana sanat Dalı Akademik Kurulu: Anabilim/ana sanat dalının, lisansüstü
eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim
üyeleri ile öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

ç) Anabilim/Ana sanat Dalı Başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/ana sanat dalı için tanımlanan başkanı,

d) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kuru-
lunca görevlendirilen öğretim üyesini,

e) Enstitü: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitüleri,
f) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile ens-

titüde eğitim programları bulunan anabilim/ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
g) Enstitü Müdürü: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,
ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardım-

cıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan ku-
rulu,

h) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ı) Öğrenci: Lisansüstü eğitim veya sertifika programları için enstitüye kayıt olmuş öğ-

renciyi,
i) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
k) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
l) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabulü, Öğretim Ücreti, Öğretim Dili ve İzin

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları enstitülerin ve Rek-

törün önerisi üzerine Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenir. Lisansüstü programlara başvuru
yapan adaylar aşağıdaki esaslara göre kabul edilir:

a) Bir adayın; yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için lisans diplomasına,
doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilebilmesi için lisans veya yüksek lisans diploma-
sına sahip olması gerekir.

b) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına
sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak
yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu prog-
ramın puan türünde en az 55 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Tezli yüksek lisans
programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra lisans not ortalaması ve mülakat
sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların
sağlaması gereken diğer belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, Senato tara-
fından belirlenir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlen-
dirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile sadece ALES puanı ile de öğ-
renci kabul edilebilir. Ancak tezsiz yüksek lisans programları ve güzel sanatlar fakülteleri ile
konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Sanatta yeterlik
programına hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabile-
ceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara ayrıca Senatoca belirlenen
lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler de kabul edilebilir. Üni-
versitede yüksek lisans yapmakta olan öğrenciler; ALES’ten alanında en az 55 puan almaları,
diğer koşulları taşımaları ve yazılı başvurmaları halinde sanatta yeterlik programlarına kabul
edilerek intibakları yapılır.

c) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fa-
külteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yet-
kisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla
başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek
ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvu-
ranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana
sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra
gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir.
Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler
Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde; Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İn-
gilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversite-
lerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunlu olup,
bu asgari puanlar girilecek programların özelliklerine göre Senato tarafından yükseltilebilir.
ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı,
Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile sadece ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.
ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) ilan edilen eşdeğer puanlar,
Senato kararı ile belirlenir.

ç) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya yüksek li-
sans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde
ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların en az 80 ALES standart
puanına sahip olmaları gerekir. Belirtilen standart puandan az olmamak koşuluyla üniversite
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senatosunca ilgili programa kabul için en az ALES standart puanı belirlenebilir. Lisans dere-
cesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üze-
rinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta
yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya
yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değer-
lendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken di-
ğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde;
YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana
eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Al-
manca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edi-
len bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanlar girilecek
programların özelliklerine göre Senato tarafından yükseltilebilir. ALES puanının %50’den az
olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir.
Senato kararı ile yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul
edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak
güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu
aranmaz.

(2) Enstitü anabilim dalı veya ana sanat dallarının birden fazla enstitünün çalışma ala-
nına giren lisansüstü eğitim-öğretim, uygulama ve yayın faaliyetlerinin gerektirdiği durumlarda,
koordinasyon ilgili enstitü müdürleri tarafından sağlanır.

(3) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili enstitü ta-
rafından en az üç öğretim üyesinden oluşan bir değerlendirme jürisi kurulur.

(4) Adayların başarı notu; alanında ALES puanının en az % 50’si, lisans notu, yabancı
dil puanı, sözlü sınavı ve referansları ilgili enstitü anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığı
tarafından her yarıyıl başında belirlenen ve Senatoca onaylanan oranlara göre sınav jürisi ta-
rafından değerlendirilerek hesaplanır. Başarılı bulunanlar puan sırasına göre lisansüstü prog-
ramlara kabul edilir. Gerektiğinde, ilgili anabilim dalının özelliğine bağlı olarak; başvuru alan-
larının sınırlandırılması, kontenjanların alanlara göre dağılımı, yabancı dil puan koşulunun
yükseltilmesi ilgili enstitü kurulunun önerisi ile Senatoca yapılır. Yüksek lisans programlarına
ilan edilen kontenjanlar dahilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, ilgili enstitü müdürlüğü
tarafından açıklanır.

(5) Rektörlük; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adlarını, başvuru için
gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı
doğrultusunda ilanla duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Bilimsel hazırlık, başarılı öğrencilerin başvurdukları programa uyum-

larını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bilimsel hazırlık programı toplam 30
AKTS kredisini geçemez. Bu programa alınacak öğrenciler ilgili anabilim/ana sanat dalı baş-
kanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/ve-
ya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans ve doktora öğrencisinin
ders programı, lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını ta-
mamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(3) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra
ilgili enstitü ana bilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa
yönelik dersleri de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre
yarıyıl izinleri dışında uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yük-
sek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş ol-
duğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az DD
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notu ile ve programı en az 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlaması; bilimsel hazırlık prog-
ramına kabul edilen doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bi-
limsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CC notu ile tamamlaması gerekir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu lisans programı mezunu veya öğrencisi

olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul
edilebilir. Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili ko-
nuları, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğren-
cilik haklarından yararlanamaz. Ancak kendilerine kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden
aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci olarak ders alıp daha sonra lisansüstü
programlara kayıt hakkı kazananlara talepleri üzerine, özel öğrenci statüsünde başarmış olduk-
ları derslerin, kayıt yaptırdıkları programda almaları gereken toplam kredi miktarının en fazla
% 50’sine eşdeğer olan kısmından, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile muafiyet verilebilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Üniversitedeki bir lisansüstü programından başka bir lisansüstü prog-

ramına veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programından Üniversitedeki
lisansüstü programlarına, söz konusu programlarda en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğren-
ciler, Senatonun belirleyeceği esaslara göre yatay geçiş yoluyla kabul edilir. Ancak, kurum içi
programlar arası geçiş hakkı bir kez kullanılabilir.

İngilizce hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bilimsel başarı düzeyleri öğretim dili İngilizce olan lisansüstü prog-

ramlara kabul için yeterli görülen adaylar; Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
yapılan İngilizce yeterlik sınavına alınırlar. Sınav sonuçları puan sırasına göre ilan edilir. İlan
edilen yabancı dil puanları başarı kriterleri ile bu kriterlere eşdeğer sayılan Üniversitelerarası
Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya uluslararası dil sınavlarından TOEFL ve IELTS gibi
sınav sonuçlarının asgari kabul edilen limitleri ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Se-
natonun onayı ile belirlenir ve ilan edilir.

Yabancı öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Türkiye’den veya kendi ülkelerinden burs alan adaylar ile ikili an-

laşmalara göre veya kendi hesabına lisansüstü eğitimi almak üzere başvuran yabancı uyruklu
adaylar, ayrıca bir sınav yapılmadan lisans notları değerlendirilerek ilgili enstitü yönetim ku-
rulunun kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilebilir. Yabancı uyruklu aday-
ların başvurdukları lisansüstü programa kabulleri için denklik belgesi istenmez; ancak, lisans
ya da yüksek lisanstan mezun oldukları kurumların Yükseköğretim Kurulunca tanınırlığı ve
almış oldukları eğitim ve derecenin başvuru yaptıkları yüksek lisans ve doktora programları
için yeterli olup olmadığı konusunda Yükseköğretim Kurulunun ilgili biriminden yazılı onay
alınır.

(2) Bu öğrenciler İngilizce eğitim yapan programlara kayıt yaptırmak isterlerse, bulun-
dukları ülkede İngilizce eğitim yapan bir öğretim kurumundan mezun olduklarını veya İngilizce
düzeylerini gösteren Test of English as a Foreign Language (TOEFL) veya eşdeğer sınav so-
nuçlarını belgelemeleri halinde, enstitü yönetim kurulunun kararı ile İngilizce yeterlik sına-
vından muaf sayılabilir. Gerekli görülürse bu öğrencilerin yabancı dil ve bilim seviyelerinin
tespiti için sınav yapılabilir. Bu sınav sonunda, başarısız olan öğrencilerden olup; öğretim dili
İngilizce olan programlara kayıt olacakların İngilizce hazırlık eğitimi, öğretim dili Türkçe olan
programlara kayıt olacakların, İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi (İAÜ TÖMER)’nde Türkçe hazırlık eğitimi almaları gerekir.

(3) Bu öğrenciler, lisansüstü programına kayıt olmak için Mütevelli Heyetçe her yıl be-
lirlenen öğretim ücretini ödemek zorundadır.
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Lisansüstü programlara öğrenci kaydı
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler ile özel öğrenciliğe

kabul edilenler; akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına teslim ederek kesin kayıt işlemini yaptırmak zorundadır. Kayıt için gereken
belgeler Üniversite tarafından duyurulur. Geçerli bir nedenle ilk kayıt için gelemeyen öğrenci,
ilk kayıt işlemini, bir yakınını vekil tayin ederek de yaptırabilir. Süresi içinde kayıt işlemini
yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.
Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan di-
siplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(2) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adayların kesin ka-
yıtlarında, enstitü tarafından duyurulan tarihlerde aşağıdaki belgeler istenir:

a) Türk uyruklu öğrencilerden;
1) Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli lisans öğrenimin-

den sonra doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilen adaylardan, lisans diplomasının ve-
ya mezuniyet belgesinin aslı ya da bunların Üniversitece onaylı suretleri; yüksek lisans yap-
tıktan sonra doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilenlerden yüksek lisans diploma-
sının aslı veya Üniversitece onaylı sureti; Sağlık Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış
ilgili fakülte mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri halinde lisans dip-
lomasının aslı veya Üniversitece onaylı sureti ve yetki belgesinin aslı ya da onaylı sureti,

2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
3) Yabancı dil veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
4) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin (transkript) aslı veya Üniver-

sitece onaylı sureti,
5) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
7) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.),
8) Mütevelli Heyetçe belirlenen öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz.
b) Yabancı uyruklu öğrencilerden;
1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini; Türkiye’de yapmış olanlardan bu fıkranın (a)

bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan
diplomaların noterden onaylı tercümesi,

2) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin (transkript) aslı veya Üniver-
sitece onaylı sureti; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi,

3) Türkçe bildiğine dair sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
4) Bilim sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
5) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,
6) İl emniyet müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin aslı veya onaylı sureti,
7) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.),
8) Burslu adaylardan, burslu okuyacağına dair belgenin aslı veya onaylı sureti,
9) Mütevelli Heyetçe belirlenen öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz.
Kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Öğrenciler; her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen

süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları öğretim ücreti ile Üniversitenin yemek, yurt, ulaşım
gibi imkanlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten sonra, derslerini seçerek da-
nışmanlarına onaylatmak suretiyle dönem kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrenciler dönem
kayıtlarını bizzat veya belirledikleri vekilleriyle yaptırmakla yükümlüdür. Yedi haftalık yaz
döneminde öğrenim isteğe bağlıdır ve sadece ders alacak öğrencilerin kayıt yaptırması gerekir.

(2) Güz ve bahar dönemi kayıtları süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğren-
ciler ders ekleme-bırakma süresi içinde mazeretli kayıt yaptırabilir. Ders ekleme-bırakma süresi
sona erdikten sonra kayıt yaptırılamaz. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması duru-
munda, ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren iki haftadan fazla geçmemiş olması
koşulu ile enstitü yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir.
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(3) Herhangi bir dönemde kaydını yaptırmayan ve en fazla bir dönem süresince kayıtsız
kalan öğrenci, öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere, enstitü yönetim kurulu ta-
rafından mazeretinin kabul edilmesi sonucunda, izleyen dönem başında kaydını yenileyebilir.
Yenilemediği takdirde öğrencilik haklarını kaybeder. Bu şekilde kayıt yaptıran öğrencinin, ka-
yıtsız kaldığı dönem, azami öğrenim süresi hesabına katılır.

(4) Herhangi bir dönemde Üniversiteden ilişiği kesilmiş olan öğrenciler ders kaydı yap-
tıramaz.

Öğretim dili
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programların öğretim dili; programın açılışı için YÖK’ten

onay alınarak belirlenen öğretim dilidir.
Kayıt dondurma
MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğrencilerin ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının öne-

risi, enstitü yönetim kurulu onayı ile en çok iki yarıyıl kaydı dondurulabilir. Danışman ve
enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine gerekli görüldüğü hallerde enstitü
yönetim kurulunun onayı ile bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Lisansüstü öğrencilerin, ancak
aşağıdaki gerekçelere dayalı olarak enstitü yönetim kurulu onayı ile kaydı dondurulabilir:

a) Öğrencinin mesleği veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak, öğrenim amacıyla
süreli olarak yurt dışına gitmesi veya aynı amaçla süreli olarak bir yurtiçi kuruluşta görevlen-
dirilmesi,

b) Askere gitmesi,
c) Hastalık, doğal afet, öğrenime devamı engelleyen ekonomik güçlükler veya benzeri

nedenlerle çalışma zorunluluğu, anne, baba, eş, çocuk veya kardeş gibi bir yakınının ölümü ya
da bunların hastalanmaları halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması,

ç) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının, cihaz veya mal-
zeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması.

Öğretim ücreti
MADDE 15 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Öğretim ücreti, Mütevelli Heyet

tarafından program bazında belirlenerek ilan edilir. Öğrencilerin kayıtlarının yapılması için
öğretim ücretini ve Üniversitece belirlenen diğer ücretleri, her dönem başında belirlenen süreler
içinde ödemesi gerekir.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen normal eğitim-öğretim süresinde mezun olamayan öğ-
rencilerin süre uzatım haklarını kullanabilmeleri için, Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından
belirlenen ek öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar, Değerlendirme ve Lisansüstü Programların Kapsamı

Ders ekleme-bırakma
MADDE 16 – (1) Güz ve bahar dönemlerinde derslerin başladığı haftayı takip eden

ikinci hafta içinde öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir. Ders ekleme-
bırakma olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler, danışmanlarının onayını alarak istedikleri
ders değişikliklerini kendileri yapmak zorundadır. Ders ekleme-bırakma süresinden sonra de-
ğişiklik, sadece enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mazeretini uygun görmesi ile yapılabilir.
Yedi haftalık yaz döneminde ders ekleme-bırakma birinci hafta sonuna kadar yapılabilir.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 17 – (1) Her yarıyılda açılacak dersler ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı

başkanının önerisi ile ilgili enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. İlgili enstitü kuru-
lunca kabul edilen derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceği, ilgili anabilim dalı
veya ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.
Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyelerince verilir.

(2) Zorunlu hallerde, enstitü anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanının gerekçeli öne-
risi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile alanında kendini kanıtlamış doktora/sanatta yeterlik
programlarındaki öğretim görevlilerine ve Devlet sanatçısı olan öğretim elemanlarına da li-
sansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.
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Lisansüstü derslerinin kredi değerleri
MADDE 18 – (1) Bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden

bu dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin
yarısının toplamıdır. Buna göre, dersin kredi değeri aşağıdaki çizelgede gösterildiği gibidir:

Öğretim Çalışmasının Türü Haftalık Saati Kredi Değeri
Teorik Ders 1 1
Uygulama 2 1
Laboratuar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar 1-4 2
Laboratuar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar 4-8 3
Laboratuar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar 9-12 4

(2) Lisansüstü derslerinin kredi/saat değerleri ile öğrenci iş yüküne dayalı olarak 1
AKTS 25.5 saat karşılığı iş yükü olarak hesaplanan AKTS kredileri Eğitim-Öğretim Bilgi Sis-
temi’nde ilgili ders tanımlarında yer alır ve hangi lisansüstü derslerinin yerel kredisiz olacağı,
ilgili enstitü anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının görüşleri de alınarak enstitü kuru-
lunca kararlaştırılır ve programlarında belirtilir.

Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 19 – (1) Öğrenciler, yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu

sınavına tabi tutulur. Her yarıyılda en az bir ara sınav ve/veya değerlendirme yapılır. Yarıyıl
sonu sınavları ve/veya değerlendirmeleri, anabilim yahut ana sanat dallarınca belirlenen ve
enstitü müdürlüğünce ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara
giremeyen öğrencilere, mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kabul edilmesi şartıyla
giremedikleri sınavların yerine mazeret sınavı hakkı verilebilir. Final sınavları için mazeret sı-
nav hakkı verilmez. Final sınavlarında başarısız olan öğrenciler ile final sınavına girme hakkı
elde edenlerden, final sınavına giremeyen öğrencilere, başarısız oldukları her ders için ilgili
dönem sonunda bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavında alınan not, final sınavı
notu yerine geçer.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;
a) Teorik derslerin en az % 70’ine katılmak,
b) Uygulama veya varsa laboratuarların en az % 80’ine katılmak,
c) Uygulama veya laboratuarda başarılı olmak
gerekir.
(3) Yarıyıl sonu sınavına girmiş bir öğrenciye verilecek yarıyıl ders notu, yarıyıl sınavı

sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından takdir olunur.
Yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen derslerin notu; proje, stüdyo ve benzeri akademik çalış-
malar göz önünde bulundurularak ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının görüşleri
de alınarak ilgili enstitü kurulunun kararı ile belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bildirilir. Bu durumda yarıyıl ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları ve/veya de-
ğerlendirmeleri göz önünde tutularak verilir.

(4) Başarı notu, dönem içi değerlendirmelerinin % 40’ı ve dönem sonu sınavlarının
% 60’ı alınarak belirlenir. Son değerlendirme; o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi
de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanlarınca, 20 nci maddede belirtilen harf not-
larından birisi ile belirlenir.

(5) Senatoca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi
için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-
çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya
elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından belirlenir.
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Ders başarı notları
MADDE 20 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri

öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders başarı notu olarak takdir olunur:
a) Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:
Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayısı
90-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2.0
60-69 DC 1.5
50-59 DD 1.0
40-49 FD 0.5
00-39 ve aşağısı FF 0.0
b) Ayrıca, harf notlarından;
1) (I) Eksik notu, yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi geçerli bir ne-

denden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere, dersin
öğretim elemanı tarafından verilir. I notu almış bir öğrenci; notların Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığına tesliminden on beş gün sonra, eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır.
Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu FF notuna dönüşür. Mazeretinin
uzun süreceği fakülte/yüksekokul Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin
I notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır. I notu kayıtlarda kaldığı sürece FF
notu gibi işlem görür.

2) (NA) Devamsız notu, derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getire-
memiş öğrencilere verilir. Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken
FF notu olarak işleme alınır.

3) (P) Geçer notu, yerel kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. Öğrencinin
ortalamasına etki etmez.

4) (F) Kalır notu, yerel kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir. Öğrencinin
ortalamasına etki etmez.

5) (M) Muaf notu, muafiyet sınavı sonucu muaf olunan dersler için verilir. Öğrencinin
ortalamasına etki etmez.

6) (T) Transfer notu, yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin muaf olduğu dersler için
verilir. Ancak, başka bir üniversitede ders aşamasını tamamlamış, tez aşamasında üniversite-
mize yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin muaf olduğu dersler için geldiği üniversite tara-
fından verilen onaylı transkriptindeki notlar, not ortalamaları ve kredileri geçerlidir. Bu durum
transkriptte belirtilir. Özel öğrenci statüsünde İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitülerden
alınan lisansüstü dersler, öğrencinin asıl öğrenci olarak kayıt yaptırması halinde harf notları
ve kredileriyle birlikte transkriptine aktarılır.

7) (W) Çekilme notu, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğ-
rencinin programına aldığı dersten, yarıyıl/yılbaşından itibaren ilk yedi hafta içinde kendi isteği
ve dersten sorumlu öğretim elemanının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Bir öğrenci;
tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W aldığı ve not ortalamasına katılmayan dersler ile
normal ders yükünün en çok 1/3’ünden çekilebilir. Bir öğrenciye; bir dönemde en çok bir ders
olmak üzere, bütün yüksek lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten danışmanın önerisi ve
öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir.

8) (E) notu, değerlendirme işlemi yapılmamış, notu girilmemiş dersler için verilir. Öğ-
renci ilgili derse yazılırken belirtilir ve öğretim üyesi dersi değerlendirinceye kadar kalır. Final
sonucunda E notu diğer notlardan birine ilgili öğretim üyesince dönüştürülür.
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(2) Yüksek lisans programında bulunan bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi
için, o dersten yarıyıl başarı notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini almış olması
gerekir. Ancak, doktora/sanatta yeterlik programlarında okuyan bir öğrencinin, bir dersten ba-
şarılı sayılabilmesi için o dersten en az CB notu alması gerekir.

(3) Yarıyıl sonu ders notları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir
ve ilan edilir.

Notlarda maddi hata
MADDE 21 – (1) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu

ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğ-
retim elemanının veya öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili enstitü anabilim dalı veya ana sanat
dalı başkanlığı tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili
maddi hataların en geç ertesi yarıyıl ders kayıtlarından önce düzeltilmiş olması gerekir.

Ders tekrarı
MADDE 22 – (1) Yüksek lisans öğrencileri FF, FD, DD, DC ve F notu aldıkları dersleri

ve doktora öğrencileri FF, FD, DD, DC, CC ve F notu aldıkları dersleri tekrar alırlar. Tekrar-
lanması gereken dersler seçmeli ders ise; öğrenciler bu seçmeli derslerin yerine, anabilim dalı
veya ana sanat dalı başkanlığınca uygun görülen başka seçmeli dersleri de alabilir. Bu durum-
daki öğrenciler, daha önce alarak başarısız oldukları seçmeli dersten veya derslerden sorumlu
tutulamaz.

Not ortalamaları
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda not ortalamaları

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından otomasyon sistemi ile hesaplanarak belirlenir.
(2) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin AKTS

kredisi ile o dersten alınan yarıyıl ders notu katsayısının çarpımları toplamının AKTS kredileri
toplamına bölünerek bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren al-
mış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü göz önünde bulundurularak
hesaplanır. Gerek yarıyıl, gerekse genel not ortalamasında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar
esas alınır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

Ders yükünün tamamlanması
MADDE 24 – (1) Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin ders yüklerini tamamlamış

sayılabilmesi için, ilgili lisansüstü programında belirlenen zorunlu ve seçmeli derslere kayıt
yaptırmış ve bu dersleri başarmış ve program için tanımlanmış olan AKTS kredisini tamamla-
mış olmalıdır.

Lisansüstü programların kapsamı
MADDE 25 – (1) Üniversitede lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans,

doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur. Bunlardan, yüksek lisans programları da,
tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarının hangi
enstitü anabilim veya ana sanat dallarında açılacağı, enstitü anabilim dalı veya ana sanat dalı
başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile belirlenir.
Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili
anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı
ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal

araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile sanatsal yaratma
ve uygulama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 24 yerel krediden az ol-
mamak koşuluyla; en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders
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sayısı ve kredi toplamı, ilgili enstitü kurulu kararı ile %50 oranında artırılabilir. Seminer dersi
ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç
üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli
yüksek lisans programının her dönemdeki iş yükü 30 AKTS olmak üzere toplamda 120
AKTS’lik iş yüküne sahip olmalıdır. Düzenli olmayan öğrenciler için en fazla kaç AKTS’lik
ders alınabileceği Senato kararıyla belirlenir.

(2) Danışmanın uygun görmesi halinde, ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkan-
lığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrencilerin alacağı derslerden top-
lam 6 yerel krediyi aşmayan en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla,
eşdeğer lisans programı derslerinden, en çok 9 yerel kredilik ders ise diğer yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan yüksek lisans dersleri arasından seçilebilir.

(3) Bir sanat alanında yüksek lisans yapan öğrenciler ders, seminer ve uygulama çalış-
malarını tamamladıktan sonra bir tez çalışması ya da tez çalışması yerine sanat eseri ve sanat
eseri raporu hazırlamaları gerekir.

Süre
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Ancak almakla yükümlü oldukları dersleri, 120 AKTS kredisini başarı ile tamamlamış, seminer
dersini başarmış ve yüksek lisans tez çalışması başarılı bulunmuş, üç yıllık süreden daha az
süre içinde mezun olabilir.

(2) Üç yıl sonunda, kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğ-
renciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir. Bu hakkın
tanınmasında Senato kararıyla ek başarı koşulları belirlenebilir.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını bu mad-
denin birinci fıkrasında belirtilen üç yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına gire-
meyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi
üzerine ilgili enstitü yönetim kurulunca tezini jüri önünde savunması için ek süre verilebilir.

(4) Azami öğretim süresini tamamlamış, ancak mezun olamamış öğrenciye, ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir. Ancak, ders alma ve tez hazır-
lama dışında kalan öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Tez danışmanı atanması
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrenci; birinci yarıyılın sonundan

itibaren en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, çalışmak istediği danışman adayının ana bilim
dallarını, tercih sırasına göre yazıp ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına bildirir.
İlgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığı bu öğretim üyelerinden en az ikisini ilgili
enstitü yönetim kuruluna önerir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin danışmanı be-
lirlenir. Tez konusu ve tez öneri raporu; öğrenci tarafından, danışman atamasını takip eden 2
ay içerisinde tez danışmanı denetiminde hazırlanarak ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı
başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitü müdürlüğüne iletilir. Tez öneri raporu üzerinde daha sonra
yapılması istenilen değişiklikler için ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı alınır. Tez çalış-
masının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ve/veya tez danışmanının
haklı ve geçerli bir nedenle danışmanlığı sürdüremeyeceği hallerde, ilgili anabilim dalı veya
ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile ikinci tez da-
nışmanı atanabilir. Tez danışmanı atanıncaya kadar bu görev ilgili anabilim veya ana sanat dalı
başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı, programda görevli öğretim üyelerinden seçilir. Zorunlu durumlarda
danışman, enstitü anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile belirlenen doktoralı veya sanatta yeterliliği olan öğretim görevlileri
ve diğer üniversitelerde görevli öğretim üyeleri arasından da seçilebilir.
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Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır. Tez danışmanlarınca tezleri uygun görülen öğrenciler, tez yazım
kılavuzuna göre hazırlanmış altı adet ciltlenmiş tez ile birlikte, tez savunma sınavına girmek
üzere ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvururlar.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının önerisi
ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az
biri Üniversite içindeki başka bir yakın anabilim/ana sanat dalından veya başka bir yükseköğ-
retim kurumunun ilgili anabilim veya ana sanat dalından olmak üzere üç veya beş öğretim üye-
sinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
Oluşan bütün jüriler, sınav öncesi yapılacak toplantıda kendi aralarından bir başkan seçerler.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav, ilgili anabilim dalı veya ana
sanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte bütün jüri üyelerinin katılımıyla
yapılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek ilgili
enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç onbeş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir.
Yüksek lisans tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-
lümlerinden oluşur ve dinleyiciye açık yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en
geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen
veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğ-
rencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje ya-
zımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans dip-
loması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci
ilgili döneme ait öğrenci öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak
hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder.

(5) Öğrenci, başarıyla savunduğu ve tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazıp ciltlettiği
tezini, altı kopya halinde jüri üyelerine onaylatarak sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde ilgili enstitüye teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğ-
rencisine, yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet ve diploma
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenim gören bir öğrencinin

mezuniyeti için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması
gerekir:

a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Tezli
Yüksek Lisans Diploması verilir.

b) Tezli Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

c) Yükseköğretim Kurulunca istenen, tez raporu için doldurulmuş tez veri giriş formu
ile özet bilgiyi içeren bilgisayar disketi veya CD’si,

ç) Enstitü tarafından istenen tez veya proje çalışma raporunun Türkçe ve yabancı dilde
yazılmış özetlerini içeren bilgisayar disketi,

d) Dönem projesi veya sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı tutanakları ve sınava
ilişkin rapor,
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e) Üniversite enstitüleri bünyesinde eğitim-öğretim yapılan tezli yüksek lisans programı
öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, İstanbul Aydın Üniversitesi adresli, ulusal veya ulus-
lararası hakemli dergilerde bir makalesinin yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması veya
hakemli ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış
ve bildiriler kitabında tam metinli veya özeti yayımlanmış bildirisi olması zorunludur.

(2) İlgili bütün belge ve bilgiler ilgili enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası ilgili
enstitü yönetim kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğ-
rencinin mezuniyetine karar verilir.

(3) Diplomada; öğrencinin öğrenim gördüğü anabilim dalı veya ana sanat dalı progra-
mının onaylanmış adı ve verilen unvan belirtilir. Diplomada, enstitü müdürü ve Rektörün imzası
bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada nasıl kullanacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programı; toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem
projesi dersinden oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı ilgili enstitü kurulu kararı ile %50 ora-
nında artırılabilir. Tezsiz yüksek lisans programının her dönemi 30 AKTS olmak üzere toplamı
90 AKTS dir. Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç AKTS lik ders alına-
bileceği Senato kararıyla belirlenir.

(2) Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğ-
renci, dönem projesinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
bir rapor vermek zorundadır.

(3) Derslerini ve 90 AKTS kredisini başarıyla tamamlayan ve dönem projesi, danışman
tarafından başarılı bulunan öğrenci mezuniyete hak kazanır.

(4) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,
bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü
lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği
alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin ha-
zırlanması, sınavlarının yapılma şekli, Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu-
nun onayı alınarak uygulanır.

Danışman atanması
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, program ana bilim dalı başkanlığı

her öğrenci için ders seçiminde ve proje dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğ-
retim üyesini veya Senatoca belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini birinci yarıyıl
sonuna kadar belirler ve danışman olarak atar. Danışman ana sanat dalı veya anabilim dalındaki
öğretim üyeleri arasından seçilir. Zorunlu durumlarda, ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı
başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenen doktoralı veya
sanatta yeterliği olan öğretim görevlileri ve diğer üniversitelerde görevli öğretim üyeleri ara-
sından da danışman atanabilir. Danışman ataması, ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı baş-
kanlığı önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

Süre
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının normal tamamlama süresi azami

üç yıldır. Ancak almakla yükümlü oldukları dersleri ve AKTS kredilerini başarıyla tamamlamış
ve proje çalışması başarılı bulunmuş öğrenciler üç yıllık süreden daha az sürede mezun olabi-
lirler. Azami öğretim süresini tamamlamış, ancak mezun olamamış öğrenciye, ilgili enstitü yö-
netim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir. Ancak, ders alma ve proje hazır-
lama dışında kalan öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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Mezuniyet ve diploma
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre lisansüstü programının

bütün gereklerini yerine getiren ve ilgili enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilen
öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

a) Programın derslerini, dönem projesini ve 90 AKTS kredisini başarıyla tamamlayan
yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

c) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 yerel

krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalış-
masından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de; en az 45 yerel kredilik
on beş adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Ders
sayısı ve yerel kredi toplamı, ilgili enstitü kurulu kararı ile %50 oranında arttırılabilir. Seminer
dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez çalışması 120 AKTS olup,
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Doktora programının her dönemin iş yükü 30
AKTS olmak üzere yüksek lisans sonrası kayıt olan öğreniler için toplamı 180 AKTS dir. Lisans
derecesi ile öğrenci kabul eden doktora programının her döneminin iş yükü 30 AKTS olmak
üzere toplam 240 AKTS dir. Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç AKTS
lik ders alınabileceği senato kararıyla belirlenir.

(3) Doktora dersleri, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında doktora programlarında verilmekte olan
derslerden de seçilebilir.

(4) Doktora öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans dersleri alabilir. Ancak lisans ders-
leri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları, yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programlar Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

Öğrenci kabulü
MADDE 36 – (1) Hangi programa, ne kadar öğrenci alınacağı, ilgili anabilim dalı baş-

kanlığının teklifi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Kabul
edilen öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ve varsa
diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir ve bu Yönetmeliğin beşinci maddesinde belirtilen
esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(2) Doktora programlarına; hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun
olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara ayrıca,
Senatoca belirlenen lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler de
kabul edilebilir.
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(3) Üniversitede yüksek lisans yapmakta olan öğrenciler; ALES’ten alanında en az 80
puan alanlar, diğer koşulları taşımaları ve yazılı başvurmaları halinde doktora programlarına
kabul edilerek intibakları yapılır.

Süre
MADDE 37 – (1) Doktora programını tamamlama süresi tezli yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl
olup, uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda Senato yetkilidir.

a) 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.

b) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu fıkrada belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen
bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı
ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

c) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşul-
lara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi
ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları
yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri ha-
linde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Doktora programını tamamlama süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Doktora programına tezli
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en az iki yarıyıl tez süresi olmak üzere, bir doktora
programını beş yarıyılda; lisans derecesi ile kabul edilenler için en az iki yarı yıl tez süresi ol-
mak üzere, doktora programını yedi yarıyılda tamamlayabilirler. Bu süreler içinde kredili ders-
lerini başarı ile tamamlayamayan öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğ-
retime devam hakkı verilir. Ancak, ders alma ve tez hazırlama dışında kalan öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz.

(3) Kredili dersleri başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul
edilen; ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen, yüksek lisans derecesi
ile kabul edilen öğrencilere sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler on yarıyıl
sonuna kadar tamamlayamadığı için, tez sınavlarına giremeyen bir öğrenciye; program anabilim
dalı başkanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile ve jüri önünde tezini savunması
için ek süre verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 38 – (1) İlgili anabilim dalındaki her öğretim üyesi, her eğitim-öğretim yılının

başlamasından en fazla bir ay önce; doktora tezi yaptırabileceği konuları ve bu konular ile ilgili
son beş yılda yaptığı yayınların, bildirilerin, yürüttüğü veya katıldığı projelerin ve varsa diğer
akademik çalışmalarının listesini program anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak verir. Bu
bilgiler ilgili enstitü müdürlüğüne gönderilir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Dok-
tora öğrencisi, çalışmak istediği doktora tez konusu ve tez danışmanını belirten bir dilekçe ile
program anabilim dalı başkanlığına başvurur. Bu başvurular program anabilim dalı başkanlı-
ğınca değerlendirilerek, doktora programındaki her öğrenci için bir öğretim üyesini en geç
üçüncü yarıyılın başına kadar belirler ve enstitü müdürlüğüne önerir. Tez danışmanının belir-
lenmesi ve atanması enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, bi-
rinci tez danışmanının ve/veya program anabilim dalı başkanlığının önerisi ile ikinci tez da-
nışmanı, enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. İkinci tez danışmanı en az doktora derecesine
sahip olmak koşulu ile Üniversite dışından da olabilir.
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(3) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim
üyesinin ve program anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile
gerçekleşir.

Yeterlik sınavı
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bulunduğu doktora programın-

daki temel konularla ilgili yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Doktora yeterlik sınavları; Senato tarafından belirlenen tarihlerde olmak üzere yılda

iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek
zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istediğini be-
lirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan edilen takvime göre ilgili enstitü
müdürlüğüne verir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, program anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili ens-
titü yönetim kurulu tarafından onaylanan tam zamanlı olarak görev yapan beş öğretim üyesin-
den oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alan-
lardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Doktora
yeterlik komitesi yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile,
toplam kredi miktarının 1/3 ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.
Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, tezi için ders kaydı yaparak bir sonraki
yarıyılda tekrar sınava girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciye, ilgili enstitü yönetim ku-
rulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

(6) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilen ve en az sekiz dersini başarı ile
tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına kabul edilebilir. Yüksek lisans programına
geçme koşulları Senato tarafından belirlenir.

(7) Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den
sınava girer. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavları Üniversitelerarası Kurul tara-
fından belirlenen esaslara göre yapılır.

(8) Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri, Senatoca be-
lirtilen esaslara göre yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kayıt yaptırabilir. İngilizce
hazırlık eğitimi süresi en çok bir eğitim-öğretim yılı (takvim yılı) olup bu süre sonunda belir-
tilen yabancı dil sınavlarında da başarısız olan öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı
ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

(9) Doktora programına lisans derecesi ile kabulde, yabancı dil hazırlık programında
geçen süre doktora programı öğretim süresine dahil edilmez.

Tez izleme komitesi
MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili program ana-

bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde tez izleme ko-
mitesi oluşturulur.

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

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

Tez önerisi savunması
MADDE 41 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
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tez izleme komitesi önünde bir saat içerisinde sözlü olarak savunur. Savunma talebi, öğrencinin
yazılı başvurusu, danışmanın onayı ile ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve sözlü savunma
tarihi enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün
önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra,
tez izleme komitesi, tez önerisi hakkında kabul veya ret kararını salt çoğunlukla verir ve bir
tutanak düzenler. Bu tutanak ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde ilgili ens-
titüye bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek
isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde
tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenciye, ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

(4) Tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere
olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üye-
lerine tez çalışmasının gelişmesi ile ilgili yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan
çalışmaların özeti ve bir yıl sonra yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması,
komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve bir tutanakla ilgili anabilim dalı
başkanlığı aracılığı ile ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu
kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 42 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senatonun

belirlediği tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlamak, danışmanının sunuş ya-
zısı ile birlikte ilgili enstitüye teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile ilgili enstitü yönetim
kurulu tarafından belirlenir ve atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğ-
retim üyeleri ve en az biri başka yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş öğ-
retim üyesinden oluşur. İki danışmanı olan tezlerde iki danışman da jüride yer alır. İlgili enstitü
yönetim kurulu ayrıca, birisi Üniversite içinden ve diğeri Üniversite dışındaki başka bir yük-
seköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Kesin zorunlu-
luklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak en geç
on gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin onbeş gün süre ile incelemeye açık tutulduğu, Rektör-
lüğe, fakültelere ve diğer enstitülere ilan edilmek üzere duyurulur. Tezin incelemeye açık tu-
tulduğu süre içerisinde tezle ilgili gelen yazılı görüşler varsa, ilgili enstitü müdürlüğünce jüri
üyelerine ayrı ayrı yazılı olarak bildirilir. Jüri üyeleri adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel
ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel rapor hazırlar. Jüri üyeleri hazır-
ladıkları bu raporları, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde
ve öğrencinin tez sınavına alınmasından önce ilgili enstitü müdürlüğüne verir. Jüri üyeleri, söz
konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğ-
renciyi tez sınavına alır. Doktora tez sınavının tarihi ve yeri ilgili enstitü müdürlüğünce belir-
lenir, jüri üyelerine ve öğrencilere yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup, öğrenciye yalnız
jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bir tutanak düzenler. Bu tutanak, prog-
ram anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tezi red-
dedilen öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez danışmanı atanır. Tezi
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri
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önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenciye, ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde bu Yönetmeliğin 31 inci mad-
desine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 43 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, tez

yazım kılavuzuna göre hazırlanmış doktora tezinin ciltlenmiş altı kopyasını, tez sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla ilgili enstitüye teslim eder.
Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü
müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Bu süre sonunda da tezini
teslim etmeyen öğrenciye istediği takdirde ilave ek süre verilebilir. Diplomaya hak kazanabil-
mek için, Üniversite enstitülerine bağlı olarak eğitim-öğretim yapılan bütün doktora program-
larındaki doktora öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, İstanbul Aydın Üniversitesi adresli,
bir adet bilimsel makalesi uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edil-
miş olması zorunludur. Bu makalenin Expanded Science Citation Index (SCI)’de taranıp Tür-
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’nun başvuru dönemi için geçerli (A)
listesinde yer alan ve Social Science Citation Index (SSCI) ile Arts Humanities Citation Index
(AHCI)’de taranan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde, Expanded SCI’da taranan ve
TÜBİTAK’ın başvuru dönemi için geçerli (B) listesinde yer alan uluslararası hakemli ve sürekli
dergilerde, Expanded SCI’da taranan, ancak TÜBİTAK’ın başvuru dönemi için geçerli (A) ve
(B) listelerinde yer almayan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış olması ge-
rekir. Enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun
onayı ile Engineering Index (EI), Chemistry Citation Index (CCI), Compu Math Citation Index
(CMCI), ANBAR, ECONLIT ve Architectural Periodicals Index kapsamındaki uluslararası
hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler uluslararası hakemli dergilerde yayım-
lanmış veya yayına kabul edilmiş makaleler de bu kapsamda değerlendirilebilir. Yayın şartı
aranmayacak doktora programları, Senato kararı ile belirlenir.

(2) Diploma tarihi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir, doktora diploması
üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalı ve programının onaylanmış adı bulu-
nur. Bu diploma enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eseri ortaya koymak, mü-

zik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama ve yaratıcılığın yanı sıra, yeni sentezlere ulaşmak
ve kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmak amacı ile açılır. Sanatta
yeterlik programı YÖK tarafından belirlenen dallarda açılır.

(2) Bir sanat alanında sanatta yeterlik yapan öğrenci, sanatta yeterlik tezi veya sanatta
yeterlik eseri ve sanatta yeterlik çalışması raporu hazırlar. Sanatta yeterlik programı sonunda
hazırlanacak tezin veya uygulamalı çalışmaların;

a) Özgün bir sanat eseri oluşturma,
b) Özgün bir proje geliştirme,
c) Üstün uygulama ve yaratıcılık gerektiren bir konser ya da resital icra etme/yönetme,

bir sahne eserini uygulama veya sergileme/yönetme niteliklerinden en az birini yerine getirmesi
gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 21
yerel krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için
45 yerel krediden az olmamak koşulu ile en az onbeş adet ders ve uygulamalar ile tez veya
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Sanatta yeterlik çalışması kredisiz
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olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sanatta yeterlik programı öğrencilerinin dö-
nem başı iş yükü 30 AKTS olmak üzere lisans derecesi ile kabul edilenlerin toplam 240 AKTS,
yüksek lisans yapmış öğrencilerin bir dönemlik iş yükü 30 AKTS olmak üzere toplam 180
AKTS’dir.

(4) Lisansüstü dersler, ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçile-
bilir.

(5) Sanatta yeterlik öğrencileri danışmanın önerisi ile lisans dersleri alabilir. Lisans
dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

Öğrenci kabulü
MADDE 45 – (1) Üniversitede sanatta yeterlik programı açılması için Yükseköğretim

Kurulundan onay alındıktan sonra; programa öğrenci alınıp alınmayacağı, programa kabul edi-
lecek öğrenci sayısının tespiti, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinin ilgili anabilim
dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Kabul
edilen öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ve varsa
diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir ve bu Yönetmeliğin beşinci maddesinde belirtilen
esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(2) Sanatta yeterlik programına hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından
mezun olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara
ayrıca Senatoca belirlenen lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler
de kabul edilebilir.

(3) Üniversitede yüksek lisans yapmakta olan öğrencilerden ALES’ten alanında en az
55 puan alanlar, diğer koşulları taşımaları ve yazılı başvurmaları halinde sanatta yeterlik prog-
ramlarına kabul edilerek intibakları yapılır.

Süre
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Sanatta ye-
terlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en az iki yarıyılı sanatta yeterlik ça-
lışması süresi olmak üzere sanatta yeterlik programını beş yarıyılda, lisans derecesi ile kabul
edilenler için en az iki yarıyılı sanatta yeterlik çalışması süresi olmak üzere yedi yarıyılda ta-
mamlayabilir. Bu süreler içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrenciye, ilgili
enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

a) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yarıyıldır.

b) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje
çalışmasını (1) bendinde belirtildiği üzere altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan
öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye
ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi
veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek
süreler verilir.

c) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje
çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için
kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi
ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin
talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Danışman atanması
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programı enstitü ana sanat dalında görev yapan her

öğretim üyesi, her yarıyılın başından en fazla bir ay önce sanatta yeterlik yaptırabileceği ko-
nuları ve bu konularla ilgili son beş yılda yaptığı yayınların ve sanatsal faaliyetlerin bir listesini
program ana sanat dalı başkanlığına verir. Bu bilgiler ilgili enstitü müdürlüğüne gönderilir.
Öğretim üyelerinin listesi ve yönetebileceği sanatta yeterlik çalışması konuları ilgili enstitü
müdürlüğünce ilan edilir. Sanatta yeterlik öğrencisi, çalışmak istediği yeterlik çalışması konu-
sunu ve danışmanını, bir dilekçe ile program ana sanat dalı başkanlığına bildirir. Bu başvurular
program ana sanat dalı başkanlığınca değerlendirilir. Bu değerlendirme sonunda; sanatta yeterlik
programındaki her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya yürütülmesinde
danışmanlık yapmak üzere ana sanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun ona-
yı ile en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar bir öğretim üyesi danışman olarak belirlenir ve
atanır.

(2) Danışman ilgili ana sanat dalı öğretim üyeleri arasından seçilir. İlgili ana sanat da-
lında yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa doktora veya sanatta yeterlik unvanı aldıktan sonra en
az üç yıl çalışmış öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir.

Sanatta yeterlik çalışması önerisi savunması
MADDE 48 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci;

en geç altı ay içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan
tez/sergi/proje önerisini, bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde belirtilen izleme komitesi önün-
de sözlü olarak savunur. Öğrenci tez/sergi/proje önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savun-
madan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) İzleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/sergi/proje önerisinin kabul veya reddine
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ilgili ana sanat dalı başkanlığınca öneriyi izleyen üç gün
içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(3) Tez/sergi/proje önerisi reddedilen öğrenci, enstitü yönetim kurulunca tespit edilen
esaslar çerçevesinde yeni bir danışman ve tez/sergi/proje konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle
bir durumda yeni bir tez/sergi/proje izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışman ile
devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve konu değiştiren bir öğrenci altı ay için-
de tekrar tez/sergi/proje önerisi savunmasına alınır. Önerisi bu savunmada da reddedilen öğ-
renciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir ve yeni bir
danışman atanır.

(4) Tez/sergi/proje önerisi kabul edilen öğrenci için, tez/sergi/proje izleme komitesi,
Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.
Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu ra-
porda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir. Öğrencinin tez/sergi/proje çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir
ve yeni bir danışman atanır.

Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi
MADDE 49 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci

için ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir
ay içinde tez/sergi/proje izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışman-
dan başka, ilgili ana sanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın bulun-
ması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez/sergi/proje izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ana
sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik
yapılabilir.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 50 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen sanatta yeterlik çalışması raporu
yazım kılavuzuna uygun bir biçimde yazmak ve ayrıca tezini/sergisini/projesini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili ana sanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır.
Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi
olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.

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

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay
içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.
Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye
yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde bu Yönetmeliğin 31 inci mad-
desine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 51 – (1) Tez/sergi/proje sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağla-

mak kaydı ile bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinde belirtilen tez veya metnin Senatonun belir-
lediği sanatta yeterlik çalışması yazım kılavuzuna göre ciltlenmiş altı kopyasını, sanatta yeterlik
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve çalışması şekil yö-
nünden uygun bulunan öğrenci, sanat dalının özelliğine göre verilecek unvanı belirleyen sanatta
yeterlik diploması almaya hak kazanır.

(2) Sanatta yeterlik diplomasının üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ana sanat dalın-
daki programın onaylanmış adı bulunur. Bu diploma enstitü müdürü ve Rektör tarafından im-
zalanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 52 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve ilgili Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 54 – (1) 12/10/2012 tarihli ve 28439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Uygulama
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)

bendi hükümleri 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğ-
renciler hakkında uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/8/2012 tarihli ve 28383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâtip

Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezli ve tezsiz yüksek lisans programı, ders-

ler ve dönem projesi olmak üzere toplam 90 krediden oluşur. Dönem projesi dersi ile ilgili hu-

suslar Enstitü tarafından hazırlanarak Senatonun onayına sunulan usul ve esaslar ile belirlenir.

Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda

yazılı bir rapor vermek zorundadır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Melikşah Üniversitesinden:

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2010 tarihli ve 27479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Melikşah

Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin

birinci fıkrasının  (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü mezun olabilecek durumda olan öğ-

renciler hariç 30 krediyi geçemez. Sınamalı statüde olmayan ve mezun olabilecek durumda

olan bir öğrencinin, bir dönemde alabileceği azami ders kredisi, müfredatındaki toplam kredi

miktarının dörtte biri kadar olabilir. Bu şekilde alınabilecek kredinin hesaplanmasında küsurat

üste tamamlanır. Çift anadal, yandal programlarında alınan derslerde kredi sınırlandırması ya-

pılmaz.”

“d) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve

GNO’su en az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler, danışmanın onayı ile üst yarıyıllardan 42 kre-

diye kadar ders alabilirler.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/8/2012 28383

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/9/2013 28776
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Melikşah Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Melikşah Üniversitesinden:

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ YAZ YARIYILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/7/2011 tarihli ve 27992 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Melikşah Üniversitesi Yaz Yarıyılı Eğitim  ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dör-

düncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Daha önce geçer not aldığı dersi not yükseltmek amacıyla tekrarlayan öğrenci için

tekrarlanan derste daha önceki not ne olursa olsun en yüksek not geçerlidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Melikşah Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YAZ ÖĞRETİMİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/2/2013 tarihli ve 28556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

31/1/2010 27479

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 23/5/2011 27942
2- 22/8/2012 28389

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/7/2011 27992 (Mükerrer)

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

11/2/2013 28556
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAVŞA, MERCİMEK BAŞLI TORNAVİDA KANALLI VİDALAR-MAMUL
KALİTESİ A İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 2010)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/29)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 23/9/2003 tarihli ve 25238  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-
buri Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/78) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan
TS 1023-6 EN ISO 2010 “Civatalar - Bölüm 6: Havşa, Mercimek Başlı, (Genel Baş Stili) -
Tornavida Kanallı - Mamul Kalitesi A” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu
standard yerine Türk Standardları Enstitüsü  (TSE) tarafından hazırlanan TS EN ISO 2010
“Havşa, Mercimek Başlı Tornavida Kanallı Vidalar - Mamul Kalitesi A” standardı imalat ve
satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 2010 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:
“Bu standard, anma çapı M 1,6’dan M 10’a (dahil) kadar, mamul kalitesi A olan havşa,

mercimek başlı, tornavida kanallı vidaların özelliklerini kapsar.
Özel durumlarda, bu standardın kapsamında bulunmayan özellikler gerekirse örneğin;

ISO 261, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-2 ve ISO 3506-1 gibi diğer mevcut standardlardan se-
çilebilir.”

MADDE 4 – (1) TS EN ISO 2010 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satan-
ların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 2010 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il tem-
silciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet
sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAVŞA (DÜZ) BAŞLI TORNAVİDA YUVALI SAC VİDALARI
İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 1482)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/32)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.
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MADDE 2 – (1) 25/7/2000 tarihli ve 24120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-
buri Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2000/90-91) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya ko-
nulan  TS 432-6 EN ISO 1482 “Cıvatalar - Sac Cıvataları - Bölüm 6: Havşa Başlı (Genel Baş
Stili) - Düz Tornavida Kanallı” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu standard
yerine Türk Standardları Enstitüsü  (TSE) tarafından hazırlanan TS EN ISO 1482  “Havşa
(Düz) Başlı, Tornavida Yuvalı Sac Vidaları”  standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu ola-
rak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 1482 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:
Bu standard, vida dişi boyutları ST 2,2 (dahil) ila ST 9,5 (dahil) olan, havşa (düz) başlı,

tornavida yuvalı sac vidalarının özelliklerini kapsar.
MADDE 4 – (1) TS EN ISO 1482 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satan-

ların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
MADDE 5 – (1) TS EN ISO 1482 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il tem-

silciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet
sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten altı  ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH            : 8/11/2013
KARAR NO   : 2013/ÖİB-K-56
KONU             : Gayrimenkul satışı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Kayseri ili, Sarıoğlan ilçesi, Ömerhacılı Köyü,

Köyiçi mevkii, 123 ada, 33 no.lu parseldeki 1.350,00 m² yüzölçümlü kadastro parsel niteliğin-
deki arsa vasıflı gayrimenkulün 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle
ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şart-
namesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; söz konusu satışa konu varlıkların özelleştirme
ihalesinde 11.600 (Onbirbinaltıyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kaptan MUTLU’ya
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kaptan MUTLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine
irat kaydedilmesine, 11.420 (Onbirbindörtyüzyirmi) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren
Ahmet YENİLMEZ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet YENİLMEZ’in
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 11.410 (Onbirbindörtyüzon) Türk Lirası bedelle
üçüncü teklifi veren Bekir ÖZYURT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bekir
ÖZYURT’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine ge-
tirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen
kararın onaylanmasına,

2. İşbu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şart-
namesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
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YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
Karar No  : 460

- K A R A R -

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 02/11/2013 tarihli yazıda, aynen; “Bilindiği

üzere; Anayasanın 127 ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri

Seçimi Hakkında Kanunun 8. maddeleri uyarınca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri 30 Mart 2014

tarihinde yapılacaktır.

Anılan seçimlerde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının he-

saplanarak, ilçe seçim kurullarına gönderilmesine esas olmak üzere; “bir sandık bölgesinin kaç

seçmeni kapsayacağının” tespitine ihtiyaç duyulmaktadır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 3959

sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Bir sandık bölgesi esas itibariyle

köylerde (200), kasaba ve şehirlerde (150) seçmeni kapsar.” hükmü yer almakta olup, 29 Mart 2009

tarihinde yapılan mahalli idareler ve 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili genel se-

çiminde bu seçimlere münhasıran düzenlenen Güncelleştirme Genelgelerinde bir sandıkta (300)

seçmenin oy kullanması ilkesi benimsenmiş ve bu esasa göre yapılan seçimlerde herhangi bir

aksaklık ve gecikme söz konusu olmamıştır.

Bu nedenle, önceki seçimlerdeki sandık bölgesi seçmen sayılarına ilişkin uygulamalar

ve mahalli idareler genel seçimlerinin özelliği itibariyle iş hacmi de göz önünde bulundurularak,

30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde bir sandık bölgesinin

kaç seçmeni kapsayacağı hususunda, Yüksek Seçim Kurulunca bir karar alınmasını takdirleri-

nize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Teklifte de belirtildiği üzere; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü-

tükleri Hakkında Kanunun 3959 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında

“Bir sandık bölgesi esas itibariyle köylerde (200), kasaba ve şehirlerde (150) seçmeni kapsar.”

hükmü yer almakta olup, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan mahalli idareler ve 12 Haziran 2011

tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde bu seçimlere münhasıran düzenlenen Güncel-

leştirme Genelgelerinde bir sandıkta (300) seçmenin oy kullanması ilkesi benimsenmiş ve bu

esasa göre yapılan seçimlerde herhangi bir aksaklık ve gecikme söz konusu olmamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve

Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14. maddesinin onuncu fıkrası hükümleri uyarınca; se-

çimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili
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bütün işlemleri yapmaya ve yaptırmaya, bu hususta gerekli önlemleri almaya, önceki seçim-

lerde olduğu gibi bu seçimde de ilgili kanunlarda öngörülen işlemlerin, zamanında ve düzen

içinde yürütülmesi ve yapılmasını sağlamakla Yüksek Seçim Kurulu görevli ve yetkili kılın-

mıştır. 

Bilindiği gibi, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmenler bir sandık bölgesinde en

az iki seçim için iki sandıkta oylarını kullanacaklarından, tüm yurt genelinde sandık alanlarının

yetersiz olması ve ayrıca tasarruf ilkeleri de göz önüne alınarak, Anayasanın 79. maddesi ile

298 sayılı Kanun’un verdiği yetki gereğince, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli

İdareler Genel Seçimlerinde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri

Hakkında Kanunun 5. maddesinde 3959 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik dikkate alınmaya-

rak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının (320) olarak belirlenmesine, ancak köylerde seç-

men sayısı (400)’ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine karar verilmelidir.

S O N U Ç: 

Açıklanan nedenlerle ve konunun genelliği göz önüne alınarak;

1- 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde bir sandık

bölgesindeki seçmen sayısının (320) olarak belirlenmesine,

2- Köylerde seçmen sayısı (400)’ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine,

3- Karar örneğinin;

a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

b) Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen siyasi partilerin genel başkanlıklarına gönde-

rilmesine,

c) Kurulumuz resmî internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanması ve il ilçe

seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak gönderilmesi için Seçmen Kütüğü Genel Müdür-

lüğüne ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine,

02/11/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Başkanvekili Üye Üye

Sadi GÜVEN Turan KARAKAYA Muharrem COŞKUN Mehmet KÜRTÜL

Üye Üye Üye

Nilgün İPEK Ünal DEMİRCİ Ali KAYA

Üye Üye

Halim AŞANER İbrahim ZENGİN
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

13 Kasım 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28820 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2012/355 
KARAR NO : 2013/238 
DAVACI : K.H. 
SANIK : ABDULLAH KAYAPINAR - Nurettin ve Karakız oğlu, 21/01/1985 

Fatih doğumlu, Mardin, Midyat, Etsel Köyü nüfusuna kayıtlı İnönü 
Mah. Oral Sk. N. 1/24 Sefaköy Küçükçekmece adresinde oturur.  
TC 41011850796 nolu. 

SUÇ : Rüşvet almak ve vermek, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini 
kullanmak. 

SUÇ TARİHİ : 12/05/2012 - 20/05/2012 
SUÇ YERİ : İSTANBUL/BAĞCILAR 
KARAR TARİHİ : 17/06/2013 
Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı bulunan sanık Abdullah Kayapınar hakkında 

mahkememize açılan kamu davasının yapılan duruşması sonucunda verilen karar gereğince, 
Sanığın üzerine atılı uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama 

suçundan TCK.188/3, 188/4, 62/1, 52, 53/1-2-3,63, 54 maddeleri gereğince 6 YIL 3 AY HAPİS 
VE 100 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Karar verilmiş olup, mahkememizce verilen karar sanık Abdullah Kayapınar'ın 
yokluğunda verilmiş, tüm aramalara rağmen sanığın açık adresinin tespiti yapılamamış olup, karar 
tebliğ edilemediğinden işbu karar 7201 sayılı Kanunun 29, 30, 31 müteakip maddeleri gereğince 
gıyabi hükmün sanık Abdullah Kayapınar’a tebliğine, 

İlanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından (15) gün sonra sanık Abdullah Kayapınar'a 
tebliğ işleminin yapılmış sayılması, ilan masrafının mahkeme masrafı ile ilan ücretinin sanıktan 
tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 8837 

—— •• —— 
Kırşehir 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Dosya No : 2009/414 
Karar  No : 2012/169 
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15.05.2012 tarihli ilamı ile 

sanıklardan Mehmet Yusuf ÖZDEMİR hakkında 5846 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan eylemine 
uyan 5846 Sayılı Yasanın 71/1, TCK.nun 62/1, 52/2, 52/4. maddeleri gereğince 6080,00 TL. Adli 
para cezası ile cezalandırılmasına ve bu cezanın CMK.nun231/8 Maddesi gereğince Hükmün 
Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ilişkin verilen kararın kesinleşmesi bakımından tebliğ edilmesi 
gerektiği ancak tüm araştırmalara rağmen şahsın adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından; 

a) 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 
Gazete’de İlanen Tebliğine. 

b) Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar 
verilmiş olup, 

İlan olunur. 9152/1-1 
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Antalya 4. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2005/1144 

Karar No : 2009/776 

Hırsızlık, mala zarar verme suçundan mahkememizin 15/07/2009 tarih ve 2005/1144 esas 

2009/776 kararı ile sanıklar GRİGOL TVİLDİANİ, LADİMER LOLUA VE JHON DANELİA 

haklarında hırsızlık suçundan TCK’nın 141/1 ve 61. maddesi gereğince 1’er yıl hapis cezası ile 

cezalandırılmasına, TCK'nın 35/1 maddesi gereğince 3/4 oranında indirim yapılarak 3'er ay hapis 

cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nın 231/5-6 maddesi gereği sanıklar hakkında hükümlerin 

açıklanmasının geri bırakılmasına, 

Sanıklardan Viladimir hakkında ızrardan dolayı açılan davanın vaki feragat nedeniyle 

TCK'nın 73 ve 151. maddesi gereğin düşürülmesine, 

Karar verilmiş olup tüm araştırmalar rağmen sanıklar GRİGOL TVİLDİANİ, LADİMER 

LOLUA VE JHON DANELİA’ya kararın tebliğ edilemediği yapılan adres araştırmasında tebligata 

yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

7201 sayılı yasanın 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 

yasanın 31. maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu 

yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda 

bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile 

yapılacak başvuru ile Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı kabil olup itiraz 

edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 8840 

—— • —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DAMACANA SU SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı’nın 1 yıllık ihtiyacı olan 19 litrelik polikarbonat damacanada Doğal 

Kaynak Suyu idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 

satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Firmalar idari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

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

Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

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

5 - Firmalar şartnamede istenen numuneleri en geç 04 ARALIK 2013 saat 10:00’a kadar 

Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 05 ARALIK 2013 günü saat 14:30’da 

Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 9225/1-1 
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KÖMÜR TORBASI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/163323 

1) İdarenin 

a) Adı : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 

Adresi : Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/Ankara 

Tel ve faks : Tel (0312) 540 1000       Faks (0312) 540 1660 

Elektronik posta adresi : tkisatinalma@tki.gov.tr. 

2) İhale Konusu Hizmetin; 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 22.000.000 adet Lamineli Polipropilen Kömür Torbası 

alımı 

b) Teslim edileceği yer : ELİ Müessese Müdürlüğü Cenkyeri Ambarı SOMA/ 

MANİSA 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasını veya sipariş mektubunun 

yükleniciye tebliğini müteakip işe başlanacaktır. İşin 

süresi 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 

3) İhalenin yapılacağı yer : T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:12  06330 

Yenimahalle Ankara (İhale Komisyonu Başkanlığı 

Toplantı Salonu Kat: 2) 

4) İhale Tarih ve Saati : 03.12.2013     14.00 

5) İhale Dökümanının Görülmesi ve temini : 

a) İhale dökümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat: 11 Oda 

No:1108 Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 

bedeli karşılığı temin edilir. 

b) İhale dökümanı bedeli 100,-TL (KDV dahil) dir. İhaleye katılacak olanların şartname 

satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve 

Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi İadeli – Taahhütlü Posta vasıtasıyla’da gönderilebilir. 

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 

geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden 

az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi : Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en 

az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır. 

9 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabii değildir. 9212/1-1 
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85 ADET KAROT MAKİNESİ VE APARATLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ihtiyacı 85 adet Karot 

Makinesi ve Aparatları 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 dokümana bedelini (100,00 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, 21.11.2013 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, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 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. 

 9226/1-1 
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MISIR VE BUĞDAY PARTİLER HALİNDE SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletmemizin 2013 yılı istihsali tahmini 2.500 Ton ikinci ürün mahsul dane mısır, 750 Ton 

Ziyabey Çeşidi Mahsul Buğday ve 125 Ton Selektör Altı Buğday partiler halinde açık artırma 

suretiyle satılacaktır. 

1 - İhale 22.11.2013 Cuma günü saat 14.00’te İşletmemizde yapılacaktır. İhaleye iştirak 

olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde 29.11.2013 Cuma günü aynı yer 

ve saatte tekrar edilecektir. 

2 - İhaleye ait ikinci ürün mahsul dane mısırın cinsi, parsel adı, Mahsul Buğday ve 

Selektör Altı Buğdayın çeşidi, muhammen fiyatı, tutarı ve geçici teminat miktarları aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

Parti 

No 
Cinsi Parsel Adı 

Tahmini 

Miktar 

(Kg) 

Muhammen 

Fiyatı 

(TL/Kg.) 

Muhammen 

Tutarı 

(TL) 

% 5 Geçici 

Teminat 

(TL) 

  1. 2.ÜRÜN DANE MISIR Söğüt-1 320.000 0,53 169.600,00 8.480,00 

  2. 2.ÜRÜN DANE MISIR Söğüt-2 310.000 0,53 164.300,00 8.215,00 

  3. 2.ÜRÜN DANE MISIR Söğüt-3 150.000 0,53 79.500,00 3.975,00 

  4. 2.ÜRÜN DANE MISIR Söğüt-7 130.000 0,53 68.900,00 3.445,00 

  5. 2.ÜRÜN DANE MISIR Nineler Yurdu 450.000 0,53 238.500,00 11.925,00 

  6. 2.ÜRÜN DANE MISIR Adaköy-2 300.000 0,53 159.000,00 7.950,00 

  7. 2.ÜRÜN DANE MISIR Adaköy-3 350.000 0,53 185.500,00 9.275,00 

  8. 2.ÜRÜN DANE MISIR Adaköy-4 100.000 0,53 53.000,00 2.650,00 

  9. 2.ÜRÜN DANE MISIR Göcekburnu 200.000 0,53 106.000,00 5.300,00 

10. 2.ÜRÜN DANE MISIR Dipsiz-1 50.000 0,53 26.500,00 1.325,00 

11. 2.ÜRÜN DANE MISIR Çelek-1/B 140.000 0,53 74.200,00 3.710,00 

 MISIR TOPLAMI   2.500.000   1.325.000,00 66.250,00 

Parti 

No 
Cinsi Parsel Adı 

Tahmini 

Miktar 

(Kg) 

Muhammen 

Fiyatı 

(TL/Kg.) 

Muhammen 

Tutarı 

(TL) 

% 5 Geçici 

Teminat 

(TL) 

1. MAHSUL BUĞDAY ZİYABEY-98 250.000 0,60 150.000,00 7.500,00 

2. MAHSUL BUĞDAY ZİYABEY-98 250.000 0,60 150.000,00 7.500,00 

3. MAHSUL BUĞDAY ZİYABEY-98 250.000 0,60 150.000,00 7.500,00 

4. S. ALTI BUĞDAY  125.00 0,45 56.250,00 2.812,50 

 BUĞDAY TOPLAMI   875.000   506.250,00 25.312,50 

 GENEL TOPLAM    1.831.250,00 91.562,50 

 

3 - İhaleye katılacak müşteriler diledikleri sayıda parti için geçici teminatlarını yatırmak 

suretiyle teklif verebileceklerdir. 

4 - Yükleme İşletmemize aittir. 

5 - Tartımda İşletmemiz kantarı geçerlidir. 

6 - İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde İşletmemizde, TİGEM’de (Karanfil 

Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) İZMİR-DENİZLİ-BALIKESİR-ANTALYA ve AYDIN 

Ticaret borsalarında görülebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

İlan olunur. 

TEL : 0 252 692 3720 (2 Hat) 

FAKS : 0 252 6925229 9227/1-1 
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TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) İHTİYACI 

70.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/164330 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa 

Bulvarı 06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4129-4399-0 (312) 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) 

İHTİYACI 70.000 m³ BALAST ALIMI 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu’na 10/12/2013 Salı günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol 

Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) 

KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9230/1/1-1 

—— • —— 

TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) İHTİYACI 

40.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2013/164321 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa 

Bulvarı 06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4129-4399-0 (312) 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) 

İHTİYACI 40.000 m³ BALAST ALIMI 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu’na 10/12/2013 Salı günü saat 14.30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş 

Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV 

dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9230/2/1-1 
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KRİBLAJ TESİSLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüz Kriblaj ve Torbalama Tesislerinin çalıştırılması hizmet alımı işi 

Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/161170 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. Asma Köprü Yanı 

ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:   0286-4162001  

  Faks: 0286-4163700 

c) Elektronik posta adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr.  

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ÇLİ Müdürlüğüne ait Kriblaj ve Torbalama Tesislerinin   

1 (bir) Yıl Süresince 32 işçi ve 1 maden mühendisi ile 

çalıştırılması işi. 

b) Yapılacağı yer : TKİ Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden (02/01/2014) itibaren 31/12/2014 

tarihine kadardır. 

3 - İhalenin 

a) İhale usulü : Açık İhale  

b) Yapılacağı yer : Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Tarihi ve saati : 12 ARALIK 2013 - 15.00 

d) Dosya no : 2013-026/KÇLİ – KRİBLAJ 

4 - İhaleye ait dökümanlar: 

ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adreslerinden görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların KDV dahil 100,00 TL (Posta yoluyla: 110,00 TL) Ziraat 

Bankası Çan Şb TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb TR13 0001 2009 

6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka 

hesaplarına yatırılması karşılığı yukarıdaki adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 12.12.2013, saat 15.00’a kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye 

ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

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

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 9083/1-1 
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MUHTELİF EBAT VE KALİTEDE “DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU” ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası: : 2013/164306 

1 - İdarenin   

a) Adı 

b) Adresi : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Ankara Makina 

Fabrikası Müdürlüğü Ayaş Yolu,18 nci km. 06930, 

Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0.312.244 90 55  (15 Hat)   /2774 - 0.312.243 14 47 

d) Elektronik posta adresi  : fguven@turkseker.gov.tr  

 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif ebat ve kalitede 54.252 m. Dikişsiz Çelik 

Çekme Boru 

 

Sıra 

No 
Malzemenin adı ve özelliği Miktarı 

1 

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø31,8 

x 4 x 6.500 mm. TSEN 10216-2 - 

St 35.8  

1.000 m. 

2 

Dikişsiz Çelik Çekme Boru 

Ø31,8x3,6x6000 mm. TSEN 

10216-2 - St 35.8 III 

23.000 m. 

3 

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø57x 

4,5x 6.000 mm. TSEN 10216-2 - 

St 35.8 III  

5.000 m. 

4 

Dikişsiz Çelik Çekme Boru 

Ø57x4,5x7500 mm. TSEN 

10216-2 - St 35.8 III  

15.000 m. 

5 

Dikişsiz Çelik Çekme Boru 

Ø88,9x4,5x7500 mm. TSEN 

10216-2 - St 35.8 III 

3.000 m. 

6 

Dikişsiz Çelik Çekme Boru 

Ø101,6x3,6x6500 mm. TSEN 

10216-2 - St 35.8 III 

7.000 m. 

7 

Dikişsiz Çelik Çekme Boru 

Ø273,1x7,1x6000 mm. TSEN 

10216-2 - St 35.8 

252 m. 

 

b) Teslim yeri : Ankara Makina Fabrikası-Malzeme Ambarı  

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 100 (yüz) 

takvim günü içinde teslim edilecektir.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Ankara Makina Fabrikası-Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 25/11/2013 Pazartesi günü, saat 10.00  
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4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde 

belirtilmiştir. 

5 - İhale bu şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 

100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 25/11/2013 Pazartesi günü, saat 10.00'a kadar Ankara Makina Fabrikası-

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

Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu 

tutulmayacaktır. 

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

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - İş bu şartname konusu mal alımı; ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir. İhale, 

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 9215/1-1 

—— • —— 
OTOBÜS DURAĞI YAPTIRILMASI VE BU DURAKLARIN REKLAM ALANLARININ 

KULLANIM HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1) İhale konusu olan işin; 

a) Niteliği: İ.E.T.T otobüs hatlarına 1.700 adet durak yaptırılması ve bu durakların reklam 

alanlarının kullanım hakkının kiraya verilmesi işi. 

b) Teslim Yeri: Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 

c) Miktarı: 1.700 adet 

2) İhale şartnamesi, İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı 

İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği’ne müracaat edilerek 100,00.-TL bedel karşılığında 

temin edilebilir. 

3) İhale ile ilgili teklif mektupları 27.11.2013 günü saat: 14:00’e kadar İ.E.T.T. İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği 

Şahkulu Mh. Erkan-ı Harp Sk. No: 2 Metrohan Tünel-Beyoğlu/İST. adresine teslim edilecek ve 

teklif mektupları aynı adreste toplanan İhale Komisyonu huzurunda aynı gün saat 14:00'den 

itibaren açılacaktır. 

4) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif 

Usulü Arttırma ile yapılacaktır. 

5) Söz konusu ihalenin tahmin edilen toplam bedeli 19.380.000,00 $+KDV olup, geçici 

teminat miktarı 581.400,00 $'dir. 

6) İsteklilerde aranılacak şartlar: 

A) Kanuni İkametgahı olması, 

B) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 
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C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası, veya esnaf odası ve 

sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D) İmza sirküleri vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişililerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E) İstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri 

vermesi, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) 

F) Tahmin edilen toplam bedelin %3'ü oranında 581.400,00 $ lik geçici teminat, 

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini 

şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) 

H) Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu 

F) Diğer belgeler: İstenmemektedir. 9027/1-1 

—— • —— 
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI’NDA İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığından: 

1 - Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Arifiye Mahallesi, 2071 ada, 200 parsele kayıtlı 

taşınmaz üzerine iş merkezi inşaatı anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “İstiklal Mah İki Eylül Cad. No: 4/6 Odunpazarı/ESKİŞEHİR” 

adresindeki Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığımızdan 100,00 TL karşılığında temin 

edilebilecektir.  

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

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 16 ARALIK 2013 günü saat 11:00’a kadar Türk Kızılayı 

Eskişehir Şube Başkanlığı Muhasebe Birimine vermiş göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 17 ARALIK 2013 günü saat 17:00’de Türk 

Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığı Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 9237/1-1 
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Contracts Awarded by ICB Number: IDB-WB1-YAPIM-01 

Name of Project (include project country) : İstanbul Seismic Risk Mitigation and 

Emergency Preparedness Project (ISMEP) 

TURKEY 

Project ID : IDB-WB1-YAPIM-01 

Bid/Contract Description : Procurement of the Reconstruction Works of 

Okmeydanı Training and Research Hospital 

Scope of Contract : Reconstruction Works of Okmeydanı 

Training and Research Hospital 

Duration : 1440 Days 

Contract Signature Date : 31 October 2013 

Awarded Bidder 

Name & Address of awarded bidder: 

TAŞYAPI İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) 

391,530,574.49 TL 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) 

391,530,574.49 TL 

Name of evaluated bidder(s): 

1.TAŞYAPI İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) 

391,530,574.49 TL 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) 

391,530,574.49 TL 

Name of evaluated bidder(s): 

2. KALYON İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) 

68,012,615.33 USD +289,897,088.51 TL 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) 

68,012,615.33 USD +289,897,088.51 TL 

*Converted Price : 429.846.647,07 TL 

Name of evaluated bidder(s): 

3. YDA İnşaat San. ve Tic. A.Ş. & INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A., JV. 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) 

539,834,000 TL 

Bid price of evaluated bid: 
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(Excluding VAT) 

539,834,000 TL 

Name of evaluated bidder(s): 

4. LİMAK İnşaat San. ve Tic. A.Ş. & KUR İnşaat Tic. ve San. A.Ş. & ÖZGE İnşaat Taah. 

Tic. San. ve Turz. A.Ş. JV. 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) 

41,196,041.07 USD + 104,615,447.70 EURO + 201,673,395.21 TL 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) 

41,196,041.07 USD + 104,615,447.70 EURO + 201,673,395.21 TL 

*Converted Price: 570.023.583,00 TL 

Name of evaluated bidder(s): 

5. GÜLERMAK Ağır Sanayi İnş. ve Taahhüt A.Ş. & KOLİN İnşaat Turizm Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. & ASSIGNIA Infraestructuras S.A. JV. 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) 

76,045,574.18 EURO + 364,529,597.28 TL 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

76,045,574.18 EURO + 364,529,597.28 TL 

*Converted Price: 570.666.335,21 TL 

Name of evaluated bidder(s): 

6. TÜRKERLER İnşaat Turz. Mad. Enerji Üretim Tic. ve San. A.Ş. & YENİGÜN İnşaat 

San. ve Tic. A.Ş. JV. 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) 

596,809,830.43 TL 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) 

596,809,830.43 TL 

Name of evaluated bidder(s): 

7. FERNAS İnşaat A.Ş. & CONSTRUCTORA SANJOSE S.A. J.V. 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) 

641,033,000 TL 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) 

641,033,000 TL 

*(April 09, 2013 15:30 local time; EURO 1=TL 2,7107; USD 1=TL 2,0577) 

Rejected Bidder (s) 

Name of rejected bidder(s): Not Applicable 

Bid price at bid opening: Not Applicable 

Reason(s) for rejection: Not Applicable 9222/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Muğla-Bodrum Mumcular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Muğla-Bodrum Mumcular Küçük Sanayi 

Sitesi altyapı yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 

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

1 - İdarenin 

Adresi : Yeni Mah. Atatürk Cad. No: 30 Mumcular - Bodrum/ 

MUĞLA  

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : KSS’ye ait yol, açık çalışma sahası, içmesuyu, atıksu, 

yağmursuyu ve YG-AG elektrik şebekesi inşaatlarından 

müteşekkil altyapı yapım işi  

b) Yapılacağı yer : Mumcular - Bodrum/MUĞLA 

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

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/07/2014 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : 858.700.-TL 

f) Geçici teminatı : 60.109.-TL  

3 - İhalenin 

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

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 29/11/2013 - Saat: 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

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

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

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

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

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

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

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

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

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

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

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

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

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

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

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

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

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

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

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

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

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten 

sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Muğla-

Bodrum Mumcular KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının Yeni Mah. Atatürk Cad. No : 30 

Mumcular - Bodrum/MUĞLA adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 

154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur.  

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

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

günü olmalıdır.  

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 9108/2-2 



13 Kasım 2013 – Sayı : 28820 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Fatih Mahallesinde bulunan imar 

planlarımızda "Turizm+Konut+Ticaret" alanında kalan 10.589,64 m2 yüzölçümlü 534 ada           

5 parselin 2886 sayılı yasanın 36.maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" satılması işidir. 

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde 

görülebilir veya satın alınabilir. 

3 - İhale 26/11/2013 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 36. Maddesine 

gereğince "Kapalı Teklif Usulü" yapılacaktır. 

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; 

Özel Kişiler: a) Nüfus cüzdan fotokopisi 

b) Tebligat adresi  

c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir. 

Tüzel Kişiler: a) Faaliyet Belgesi  

b) İmza sirküleri  

c) İhaleye katılacak için yetki belgesi  

d) Ticaret Sicil Gazetesi  

e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir. 

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır. 

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 25/11/2013 Pazartesi 

günü Saat:16:30'a kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat 

edeceklerdir. 

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

Ada/Parsel Yüzölçümü Muhammen Bedel Geçici Teminat 
İhale Gün-

Saati 

B.Çekmece  

Fatih Mahallesi 

534 Ada 5 parsel 

10.589,64 m2 16.149.201,00 TL 484.476,03TL 
26.11.2013 

10:30 

 9179/1/1-1 

————— 
TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi 525 ada 1 parsel 

üzerinde bulunan Beykent Sanayi Sitesindeki 39 adet işyerinin 2886 sayılı yasanın 45.maddesi 

gereğince “Açık Teklif” usulü satılması işidir. 

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde 

görülebilir veya satın alınabilir. 

3 - İhale 26/11/2013 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 45.maddesine 

göre "Açık Teklif" usulü yapılacaktır. 

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; 

Özel Kişiler: a) Nüfus cüzdan fotokopisi 

b)Tebligat adresi  

c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir. 

Tüzel Kişiler: a) Faaliyet Belgesi  

b) İmza sirküleri  

c) İhaleye katılacak için yetki belgesi  
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d) Ticaret Sicil Gazetesi  

e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir. 

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır. 

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 25/11/2013 Pazartesi 

günü Saat:16:30 kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat 

edeceklerdir. 

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ada/ 

Parsel 
İşyeri no Yüzölçümü Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Gün-Saati 

525/1  162 no 160 m²  340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-11.00 

525/1  163 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-11.05 

525/1  164 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-11.10 

525/1  165 no 160 m²  340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-11.15 

525/1  166 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-11.20 

525/1  167 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-11.25 

525/1  168 no 160 m²  340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-11.30 

525/1  169 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-11.35 

525/1  171 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-11.40 

525/1  172 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-11.45 

525/1  173 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-11.50 

525/1  174 no 160 m²  340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-11.55 

525/1  175 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-12.00 

525/1  176 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-12.05 

525/1  177 no 160 m²  340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-12.10 

525/1  179 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-12.15 

525/1  180 no 160 m²  340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-12.20 

525/1  183 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-12.25 

525/1  184 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-12.30 

525/1  185 no 160 m²  340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-12.35 

525/1  186 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-12.40 

525/1  189 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-12.45 

525/1  190 no 160 m²  340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-12.50 

525/1  191 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-12.55 

525/1  193 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-13.00 

525/1  194 no 160 m²  340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-13.05 

525/1  195 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-13.10 
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Ada/ 

Parsel 
İşyeri no Yüzölçümü Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Gün-Saati 

525/1  196 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-13.15 

525/1  197no 160 m²  340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-13.20 

525/1  198 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-13.25 

525/1  201 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-13.30 

525/1  203 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-13.35 

525/1  204 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-13.40 

525/1  205 no 160 m²  340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-13.45 

525/1  206 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-13.50 

525/1  208 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-13.55 

525/1  212no 160 m²  340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-14.00 

525/1  214 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-14.05 

525/1  215 no 160 m² 340.000,00+KDV 10.200,00 TL 26/11/2013-14.10 

 9179/2/1-1 

—— • —— 

MONTAJ PLATFORMU SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/162164 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 2 adet montaj platformu, T.bilgiye göre imal 

ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 27/11/2013 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

27/11/2013 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9114/1-1 
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MUHTELİF HURDA MALZEMELERİN SATIŞI YAPILACAKTIR 

Kars İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden: 

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Ortakapı Mahallesi Eski Erzurum Şosesi 

üzerindeki Süt Fabrikası ve lojmanlarında bulunan ve Satışı yapılacak olan Hurda Demir 1550 

Ton, Hurda Bakır 5 Ton, Hurda Alüminyum 12 Ton, Hurda Makineler 20 Ton, Hurda Krom 185 

Ton, Hurda Sac 50 ton, Hurda Kereste 50m3; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca satışı 

yapılacaktır. 

2 - Satışı yapılacak olan malzemelerin muhammen bedeli 1.081.500,00 TL olup işin 

geçici teminatı 32.445,00 TL’dir 

3 - Hurda malzemelerin ihalesi 19/11/2013 Salı günü saat 14:00 de Encümen Toplantı 

salonunun da Encümen huzurunda yapılacaktır. 

4 - İstekli Hurda malzemelerin tartı, yükleme, taşıma masraflarını kendisi karşılayacaktır. 

Bu nedenle idareden hiçbir talepte bulunamaz. 

a) İhale ve taahhüdünü tamamının yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlar 

yükleniciye aittir. 

b) Gayri faal olan iş makinelerinin özellikleri ve durumunu tespiti yerinde kontrol 

edilebilir. 

c) Hurdalar için: Tespit edilen ağırlık miktarı yaklaşık olup artırımı veya azalımı toplam 

fiyata yansıtılacaktır. Hurdayı satın alan fazlalık hurda çıkması durumunda hurdaları almak 

zorundadır. Malzemenin eksik çıkması halinde yatırılan para iade edilecek, fazla çıkması halinde 

ise fazla çıkan hurdanın bedeli aynı fiyattan yatırılacaktır. Hurdaların alınmasında kalite 

gözetilmez. 

5 - İhaleye katılacakların aşağıdaki belgeleri ibraz etmek zorundadır; 

6 - 1.1. Gerçek kişi olması halinde; 

a) Kanuni ikametgâh adresi göstermesi 

b) İmza sirküleri (Noter Tasdikli) 

c) Vekâleten girecekler için vekâletname (Noter Tasdikli) 

d) Vukuatlı nüfus kaydı 

e) Tebligat adres beyanı 

1.2. Şirket olarak katılacaklar için; 

1) Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter onaylı) 

2) Ticaret odası sicil kaydı 

3) İmza sirküleri (Noter Tasdikli) 

4) Vekâleten girecekler için vekâletname (Noter Tasdikli) 

5) Kanuni ikametgâh adresi göstermesi 

6) Tebligat adres beyanı 

g) Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi 

h) Geçici teminat makbuzu. 

i) Şartname alındı makbuzu. 

1.3. İhaleye Katılamayacak Olanlar 

2886 sayılı kanunun değişik 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihaleyi yapılmış ise, ihale 

bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. 

7 - Hurda malzemelerin söküm işi yükleniciye ait olup, her türlü makine donanım araç ve 

gereç ile ekipmanları temin hususu idari Şartnamede belirtildiği gibi olacaktır. 
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8 - İş ve İş güvenliği ile ilgili her türlü emniyet tedbirleri işe başlanmadan alınacaktır. İş 

kazası ile ilgili her türlü olumsuzluktan doğabilecek sorumluluk ve tazminat yükleniciye aittir. 

9 - Sökülen her çeşit malzemeler (gerek metal, gerekse ahşap) ilgili sözleşme yapılacak 

yükleniciye iş yeri teslim tutanağı ile teslim edildiği tarihten itibaren mücbir sebepler dışında en 

geç 60 (altmış) gün teknik şartnamede belirtilen tüm iş ve işlemler tamamlanmış olarak idareye 

teslim edilecektir. 

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf ile yapılan başvurular postada 

meydana gelecek vaki gecikmeler kabul edilmez. Hurda malzemelerin sökümü ve satışı ile ilgili 

hazırlanan teknik şartname her gün mesai saatleri dâhilinde İl Özel İdaresi Encümen 

Müdürlüğünde görülebilir. 

11 - İhaleye katılacak olan kişi veya firmalar bu iş ile ilgili hazırlanan teknik şartnameyi 

okudum ihaleye katılmayı kabul ediyorum şerhini koymak zorundadır. 

12 - Son müracaat tarihi 19/11/2013 ihale saatine kadardır. 

İlan olunur. 8958/2-2 

—— • —— 

ARSA BEDELİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Altındağ Belediye Başkanlığından: 

1. Altındağ Belediyesinin, maliki bulunduğu Karapürçek Mahallesi imarın 21243 ada 4 parseli 

teşkil eden 4.600,44 m²’lik arsa üzerinde Dükkan+Düğün Salonu İnşaatı ve 24273 Ada 4 Parseli 

teşkil eden 3.900,00 m²’lik arsa üzerinde Dükkan+Spor Salonu inşaatı ihale şartnamesi, ilanda 

belirtilen şartlar ve sözleşme hükümleri gereği arsa bedeli karşılığı inşaat yaptırılması işi, 2886 

sayılı Kamu İhale Yasasının 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkartılmıştır. 

2. İşin muhammen bedeli  8.904.827,88.-TL olup, geçici teminatı 267.144,84. –TL’dır. 

3. İhale 27.11.2013 Çarşamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No: 175 

Samanpazarı/ANKARA adresindeki Altındağ Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. 

4. Bu işe ait dosya için Anafartalar Caddesi No: 175 Samanpazarı/ANKARA adresinde 

bulunan Altındağ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine ödenecek (KDV hariç) 

1.000,00.-TL’lik makbuz karşılığı ihale şartnamesi ve diğer evraklar Fen İşleri Müdürlüğü 

Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da 

incelenebilir. 

5. İhaleye katılabilmek için şartnamedeki hükümlere uygun olarak hazırlanacak olan 

gerekli belgeler iç zarfa konulacak teklif mektubu ile birlikte dış zarfın içine konulacaktır. 

Bu Belgeler; 

a) Kanuni ikametgahı ve yazışma adresini gösteren belge (gerçek kişiler için muhtarlık 

veya Nüfus Müdürlüğünden alınmış ikametgah ilmuhaberi, tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi), 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya İlgili meslek odası belgesi, 

(1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ve/veya Sanayi Odasından yada Esnaf ve 

Sanatkarlar veya İlgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

(2) Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 
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(2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi. Bu 

bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 

(3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin c) bendinin 1 veya 2 nolu fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek belgeler, 

d) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter kanalıyla alacakları vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza sirküleri 

veya imza beyannamesi, 

e) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini, (Noter tastikli), 

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

g) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu, 

h) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat, 

i) Teknik Personel Taahhütnamesini, 

j) Yapı Araçları Taahhütnamesini, 

k) Son 5 yıla ait (2007-2012) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge, 

l) Dosya alındı belgesinin aslı, 

r) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanan yapım işlerine benzer iş grupları tebliğinde yer alan BIII Grubu 

İşler, 

6. İstenilen belgeler ile birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü ihalenin yapılacağı 

saate kadar Altındağ Belediyesi Encümen Raportörlüğüne verilmesi şarttır. 

7. İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde ihale 

şartname hükümleri uygulanacaktır. 

8. Posta ile yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir. 

9. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp, yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir. 

İlan olunur. 9093/1-1 

—— • —— 

EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 Çuval ekmeklik un alımı kapalı zarf 

ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. Nihai teklifler en geç 03.12.2013 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

5. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna alımı kapsamındadır. 

6. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 9150/1-1 
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AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Dosya No : 2013/33 

İhale Kayıt No : 2013/159091 

1 - Teşekkülün:  

a) Adresi : EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 23 99-24 21  

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale konusu malzemenin .  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 70200 Kg. Erdemir 3237 (St37 veya muadili) Sac Levha  

  (10x1500x6000mm) Alımı. 

  31590 Kg. Erdemir 3237 (St37 veya muadili) Sac Levha  

  (15x1500x6000mm) Alımı. 

  - Teknik Şartnameye Göre. 

b) Teslim yeri : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ  

c) İşin süresi : 20 Takvim Günü. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 04/12/2013 Çarşamba Günü Saat : 14:00 

c) İhale usulü  : EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında 

Açık İhale Usulü 

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı 

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

zorunludur. 

5 - Teklifler, 04/12/2013, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve 

kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31 

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR88000 15 00158 00728 503 58 21 

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

olmalıdır. 

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.  

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir.  

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 9186/1-1 
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KASTAMONU-TOSYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE AİT YOL ALTTEMEL,  

TEMEL VE YOL KAPLAMA İMALATLARINDAN MÜTEŞEKKİL  

YOL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu-Tosya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kastamonu-Tosya Organize Sanayi 

Bölgesine ait yol alttemel, temel ve yol kaplama imalatlarında müteşekkil yol yapım işi, birim 

fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek 

suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Menderes Cad. No : 19/A Tosya/KASTAMONU 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kastamonu-Tosya Organize Sanayi Bölgesine ait yol 

alttemel, temel ve yol kaplama imalatlarında müteşekkil 

yol yapım işi.  

b) Yapılacağı yer : Tosya/KASTAMONU 

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

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 31/10/2014 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : 3.840.000.-TL  

f) Geçici teminatı : 268.800.-TL 

3 - İhalenin 

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

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 28/11/2013 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

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

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

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

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

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

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

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

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

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

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

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

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

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

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

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

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

form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

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

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

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

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

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten 

sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya 

Kastamonu-Tosya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Menderes Cad. No : 

19/A Tosya/KASTAMONU adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 

154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur.  

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

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

günü olmalıdır.  

10 - Yönetim Kurulumuz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  9161/2-1 
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HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TEİAŞ 17. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

 VAN 

Hizmet Alımı (TEİAŞ 17.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü-VAN Sorumluluk 

alanındaki aşağıda adları geçen 154 Kv. 15.17/1 Grbunda yer alan: (Tatvan, Adilcevaz, Muş TM 

ile 15.17/2. Grubunda yer alan: (Erciş, Patnos, Bağışlı) Gruplarında bulunan Trafo Merkezlerin 

(Bakım onarım ve Güvenlik Hariç) 3 yıl süre ile hizmet alım yolu ile İşletilmesi) işi TEİAŞ’ın 

4734 Sayılı KİK’in 3g Yönetmeliğinin 19.cu Maddesinde belirtilen Açık İhale Usulü ile İhale 

edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/162242 

1 - Teşekkülün:  

a) Adresi : İpekyolu Üzeri TEİAŞ-TEDAŞ Sosyal Tesisleri 

Prefabrik ek bina PK: 49/VAN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : (432) 217 16 83 / Fax : (432) 217 19 95 

c) Elektronik posta adresi: : 17grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin :  

a) Niteliği, türü ve miktarı: : 15.17. 1 Grubunda Yer Alan: (Tatvan, Adilcevaz, Muş 

TM ile 15.17/2.grubunda yer alan: Erciş, Patnos, Bağışlı 

154 Kv.lık (6 Adet) TM.’nin (Bakım ve Güvenlik Hariç) 

3 (Üç) Yıl Süre ile Hizmet alım yolu ile İşlettirilmesi. 

Hizmet Alımı yolu ile yaptırılacaktır.  

b) Yapılacağı yer : Tatvan, Adilcevaz, Muş TM ile Erciş, Patnos, Bağışlı. 

Tm’ler. 

c) İşin süresi : İhale konusu Hizmet İşinin Süresi 3 (Üç) yıl’dır.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 17.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

İpekyolu Üzeri TEİAŞ-TEDAŞ Sosyal Tesisleri 

prefabrik Ek bina (Toplantı Salonu) PK: 49 - 65300/VAN 

b) Tarihi ve saati: : 26.11.2013 Salı Günü Saat :10.00 

7 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 

YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 

(İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler) 

7.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

7.a) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi, 

1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

c) Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirtilen Teklif mektubu. 

ç) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen Geçici Teminat 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi; 

ğ) Tüzel Kişi Tarafından İş Deneyimini Göstermek Üzere Sunulan Belgenin Tüzel 

Kişiliğin Yarısından Fazla Hissesine Sahip Ortağına Ait Olması Halinde, Ticaret Ve Sanayi 

Odası/Ticaret Odası Bünyesinde Bulunan Ticaret Sicil Memurlukları Veya Yeminli Mali Müşavir 

Ya Da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Tarafından İlk İlan Tarihinden Sonra Düzenlenen Ve 

Düzenlendiği Tarihten Geriye Doğru Son Bir Yıldır Kesintisiz Olarak Bu Şartın Korunduğunu 

Gösteren, Standart Forma Uygun Belge; 

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin a ve b bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyiminin göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

7.4. EKONOMİK VE MALİ YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU BELGELERİN 

TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER: 

7.4.1. Bankalardan temin edilecek belgeler : 

Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,  

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

7.4.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler: 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
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özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

7.4.3.. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

7.5.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7.5.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

7.5.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

7.5.1.3. İsteklilerin teklifleri ekinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri İşletme Elemanları Puan Tablosunu sunacaklardır. Elemanların 

(Grup Mühendisi, Trafo İşletme Mesul Teknisyeni, Trafo İşletme Teknisyeni) puanlarının toplamı 

Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı sağlaması şarttır. Her Grup için 

bir Grup Mühendisi istihdam edilecektir. 

7.5.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 

7.5.2.1. İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş 

deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 
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İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya 

istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini 

gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları 

ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır 

tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat 

süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir. 

7.5.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz 

olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan 

elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

b) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik 

santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler. 

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

9 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

10 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

10.1. İhale dokümanı; TEİAŞ 17. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, (Satın Alma 

ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir ve 100,00,-TL (yüz TL) karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. Posta yolu ile ihale dokümanı satış bedeli 110,00,-TL (yüzon TL)’ dir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 17. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhaberat Servisi İpek yolu Cad. 9. Km. TEDAŞ-TEİAŞ Sosyal Tesisleri TEİAŞ 

(Prefabrik Ek binası) PK: 49/VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir. 

12 - İstekliler tekliflerini, Bu hizmet alımı ihalesinde her bir grup için kısmi teklif 

verilebilir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle Grup bazında her bir grup için ayrı ayrı 

Birim fiyat üzerinden üzerinden Sözleşme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

15 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16 - Bu İhalede Grup Bazında kısmı teklif verilebilir. 

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendine göre, ceza 

ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. 9172/1-1 
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AĞRI İL ÖZEL İDARESİNİN DİYADİN JEOTERMAL TURİZM SERACILIK VE 

TİCARET A.Ş. NEZDİNDEKİ 2.550 ADET HİSSESİNİN SATIŞINA DAİR İLAN 

Ağrı İl Özel İdaresi İl Encümeni (İhale Komisyonu) Başkanlığından: 

Madde 1:  

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ: 

Ağrı İl Özel İdaresinin ortağı bulunduğu, Diyadin Jeotermal Turizm Seracılık ve Ticaret 

A.Ş.’nin toplam 5.000 adet (%100) olan hisselerinden 4.020 adedi (toplam şirket hisselerinin 

%80,40’ı) Ağrı İl Özel İdaresi’ne ait olup, bu hisselerden (toplam şirket hisselerinin %51’ne, Ağrı 

İl Özel İdaresi’nin Diyadin Jeotermal Turizm Seracılık ve Ticaret A.Ş.’deki toplam hisse payının 

%63.4328’ine tekabül eden) 2.550 adet hissesi, aşağıda yazılı muhammen satış bedeli üzerinden, 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” 

ile yapılacak ihale ile satılarak özelleştirilecektir. 

Madde 2: 

İHALEYE ESAS MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 

Satış ihalesi yapılacak olan, Ağrı İl Özel İdaresi’nin Diyadin Jeotermal Turizm Seracılık 

ve Ticaret A.Ş.’deki toplam hisse payının % 63.4328’ine tekabül eden 2.550 adet hissesinin 

satışına esas muhammen ihale bedeli 5.100.000,00 TL olup, geçici teminat bedeli ise 153.000,00 

TL’dir. 

Madde 3:  

İHALENİN YAPILACAĞI YER, İHALE TARİHİ VE SAATİ: 

Satış ihalesi 27/11/2013 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.00’da, İl Encümen 

Toplantı Odası, Erzurum Cad., T.C. Ağrı İl Özel İdaresi, 04100/AĞRI adresinde  yapılacaktır. 

Madde 4: 

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI VE ŞEKLİ: 

İhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz 

olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. 

İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. 

İhaleye katılacak kişiler, bizzat, 4. maddede istenilen belgelerle birlikte 27/11/2013 

tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.00’a kadar, İl Encümen Toplantı Odası, Erzurum Cad., 

T.C. Ağrı İl Özel İdaresi, 04100/AĞRI adresine  gelerek, ihaleye katılacaklardır. 

Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

Madde 5:  

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: 

2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye 

katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar, ihale kendisinde bırakılsa bile ihale iptal 

edilir, geçici veya kesin teminatı irat kaydedilir. Gerekiyorsa ilgililer hakkında ayrıca Türk Ceza 

Kanununa ve 2886 Sayılı D.İ.K’na göre soruşturma yapılır. 

Madde 6:  

İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDEN İSTENECEK BELGELER: 

İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeler şunlardır: 

a - Gerçek kişiler için, Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer Adres 

Belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresini belirtir yazılı beyanı (İrtibat için telefon 

numarası ile faks numarası ve varsa elektronik posta adresi), üzerinde T.C. Kimlik Numarası 

bulunan nüfus cüzdanı sureti, 

b - Tüzel kişi olması halinde; ilgilisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2013 yılında 

alınmış, yeni tarihli, Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye 

katılacakların Tüzel Kişileri adına teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair şirketin bu 
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konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki belgesinin ve noter imza sirküsü 

örneklerinin aslı ya da noter onaylı suretleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza 

beyannamesi, 

c - Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen 

noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 

d - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarda belirtilen belgeler, 

e - 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince İdare tarafından hazırlanarak ihaleye 

katılacak kişilere verilecek teklif mektubu örneğinin tarih atılmış, kaşe basılmış ve imzalanmış 

hali. (İdare tarafından hazırlanarak katılımcılara verilecek olan matbu teklif mektubu haricinde 

başka bir teklif mektubu örneği kabul edilmeyecektir) ve ihaleye iştirak eden tarafından her 

sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

f- İhaleye katılacak olanlar tarafından, yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü 

oranında geçici teminat, Ağrı İl Özel İdaresi’nin T.C. Ziraat Bankası Ağrı Merkez Şubesindeki 

31034041/5001 nolu hesabına yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu 

aslı veya banka teminat mektubu, ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edilecektir. 

MADDE 7: 

İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER:  

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler 

şunlardır: 

a - 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince İdare tarafından hazırlanarak ihaleye 

katılacak kişilere verilecek teklif mektubu örneğinin tarih atılmış, kaşe basılmış ve imzalanmış 

hali. (Şartname eklerinde örneği mevcut), 

(İdare tarafından hazırlanarak katılımcılara verilecek olan matbu teklif mektubu haricinde 

başka bir teklif mektubu örneği kabul edilmeyecektir) 

b - İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış İdari Şartname, 

(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) 

c - Geçici Teminat, 

d - Gerçek kişiler için, Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer Adres 

Belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresini belirtir yazılı beyanı (İrtibat için telefon 

numarası ile faks numarası ve varsa elektronik posta adresi), üzerinde T.C. Kimlik Numarası 

bulunan nüfus cüzdanı sureti, 

e - Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi, 

f - Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen 

noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 

g - Tüzel kişi olması halinde; ilgilisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2013 yılında 

alınmış, yeni tarihli, Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye 

katılacakların Tüzel Kişileri adına teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair şirketin bu 

konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki belgesinin ve noter imza sirküsü 

örneklerinin aslı ya da noter onaylı suretleri ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, Gerçek 

kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, 

h - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarda belirtilen belgeler  

i - İhale dokümanlarının satın alındığına alındı makbuzu veya banka dekontu. 

(İhale dosyası ve ilgili dokümanlar, 5,000 TL mukabilinde, Ağrı İl Özel İdaresi Emlak ve 

İstimlak Müdürlüğü, Erzurum Cad., T.C. Ağrı İl Özel İdaresi, 04100/AĞRI adresinden, hafta içi 

ve  mesai  saatleri içerisinde temin edilebilir.) 
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Madde 8: 

TEKLİFLERİN TESLİM EDİLME ŞEKLİ, TESLİM YERİ VE SAATİ: 

Satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte 

satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 27/11/2013 tarihine rastlayan 

Çarşamba günü saat 10.00’a kadar, İl Encümen Toplantı Odası, Erzurum Cad., T.C. Ağrı İl Özel 

İdaresi, 04100/AĞRI adresinde  İl Encümeni (İhale Komisyonu) sekreterya görevini yapan 

görevliye sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.  

Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Madde 9:  

ŞARTNAME, SÖZLEŞME VE EKLERİNİN GÖRÜLMESİ: 

İhaleye ilişkin idari şartname, sözleşme ve ekleri, hafta içi mesai saatleri içersinde Ağrı İl 

Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. 

İhaleye katılan kişiler, ihale ilanı ile birlikte, ihale şartnamesini ve sözleşmeyi okuyup 

kabul ettiğini peşinen beyan etmiş olurlar. 

Madde 10: 

İDARENİN YETKİSİ: 

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin 

yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir. 

Madde 11: 

İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ: 

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en 

geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (İhale Komisyonunca) 

karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır. 

İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren 

en geç beş (5) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak 

suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.  

Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline 

tebliğ tarihi sayılır. 

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları 

halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir. 

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil 

göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

Madde 12: 

HARÇ VE GİDERLER: 

İhale üzerinde kalan ihale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçları ile diğer giderleri 

ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, İdare, protesto çekmeye ve onay 

almaya gerek kalmaksızın ihaleyi iptal eder ve geçici teminat İdare adına irat kaydedilir. 

Madde 13: 

ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU: 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale 

kararının, ihale yapılana yukarıda belirtildiği şekilde tebliğ edildiği tarihte veya en geç ertesi gün, 

ihale kendisinde kalan tarafından, ihale bedelinin tamamı, tek seferde Ağrı İl Özel İdaresi Genel 

Sekreterliği’nin T.C. Ziraat Bankası Ağrı Merkez Şubesindeki 31034041/5001 nolu hesabına 

yatırılacaktır.  

İhale üzerinde kalan ihale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçları ile diğer giderleri 

ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, İdare, protesto çekmeye ve onay 
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almaya gerek kalmaksızın ihaleyi iptal eder ve geçici teminat İdare adına irat kaydedilir. Aksi 

takdirde ihale kendisinde kalan, vukua gelecek hasar, zarar fuzuli işgal ve diğer sebeplerle 

idareden herhangi bir talepte bulunamayacaktır.   

İhale kararının, ihale yapılana tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde, 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 57. maddesi hükmüne göre geçici teminatı kesin teminata 

çevrilerek Noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi İdareye vermek zorundadır. 

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde 2886 Sayılı Kanunun 57. maddesindeki hükümler 

uygulanır. 

Madde 14: 

İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU: 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 58. maddesi gereğince, ihale kendisinde kalan 

tarafından hisselerin ihale bedelinin tamamı, ihale ve satışa ilişkin vergi, resim, harç ve diğer 

masrafların tamamı ödendikten sonra, İdare ve alıcı arasında imzalanacak sözleşme ile hisselerin 

alıcıya devri yapılacaktır.  

Madde 15: 

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER: 

İhale ilanı, idari şartname ve ekleri ile sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

Madde 16: 

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ: 

Satıştan doğan uyuşmazlıkların çözüm yeri Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 

Madde 17: 

TAAHHÜTNAME: 

İhaleye katılacak ve teklif verecek olanlar aşağıdaki taahhüdü vermiş sayılırlar: 

Bu satış ihalesine ilişkin ihale ilanı, idari şartname ve ekleri ile sözleşmede yazılı 

hususları tamamen okuyup anladığımı, ihale ilanı, idari şartname ve ekleri ile sözleşmede 

belirtilen kurallara aynen uyacağımı, aksi halde, ihale ilanı, idari şartname ve ekleri, sözleşme ve 

kanunda belirtilen hakkımda uygulanacak cezai işlemler ve müeyyideler ile Ağrı İl Özel 

İdaresi’nin satışı tek taraflı olarak iptal ve sözleşmeyi tek taraflı fesih yetkisini peşinen kabul ve 

taahhüt ederim.  

 

Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir. 

 

Taahhüt Eden Alıcı veya Vekilinin: 

Adı, Soyadı   : ………………………………………………….. 

Görevi           : ………………………………………………….. 

Yasal Adresi : ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………... 

Tarih             : ………………………….……………..………… 

İmzası            : ……………………… 

 

Madde 18: 

ŞARTNAMENİN İMZALANMASI VE NOTER TARAFINDAN TASDİKİ: 

İhalenin onaylanmasının ardından idari şartname ve sözleşme taraflarca imzalanacak ve 

noter tarafından tasdik edilecektir. 

Madde 19: 

İdari şartname ve ekindeki Teklif Mektubu Örneği ile Sözleşme ihale ilanı ile birlikte, 

ihalenin şartlarını düzenleyen ayrılmaz parçalarıdır. 

İlan olunur. 9206/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Fatımatü'z-Zehra Eğitim Kültür Sağlık ve Araştırma Vakfı. 

VAKFEDEN: Akan AĞGEZ, Kenan KOCA, Ahmet MELER, Cem GÜLER, İsmet 

GÜRBÜZ, Eyüp KAYNAK. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.10.2013 tarih, E:2013/198, 

K:2013/80 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet 

etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesine 

katkıda bulunmak, Alevi ve Bektaşi Kültürü başta olmak üzere Anadolu kültürlerinin yaşatılması 

ve tanıtılması doğrultusunda sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları 

desteklemek, çağdaş ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve 

kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren insan haklarına bağlı Anayasanın 

başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 

Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen eğitimli ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli Sancaktepe ilçesi Gençosman Caddesi No:16 

adresinde bulunan, tapuda 24EE3D pafta, 7200 ada, 3 parselde kayıtlı 3800 m² yüzölçümlü 

taşınmaz ile 5.000 TL Nakit. 

YÖNETİM KURULU: Akan AĞGEZ, Kenan KOCA, Ahmet MELER, Cem GÜLER, 

İsmet GÜRBÜZ. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyet 

tarafından belirlenecek aynı amaçta faaliyet gösteren bir başka vakfa, derneğe veya kuruluşa 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9217/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Muhammed Osman Siraceddin Vakfı 

VAKFEDENLER: Miktat Yılmaz 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  Büyükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/09/2013 tarih ve E.2013/677 

K.2013/45 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Ülkemiz ve dünya insanlarına, mesleki, teknik, eğitim, sağlık, 

kültürel, ekonomik, spor, turizm, doğa ve sosyal alanlarda yardımcı olmak ve yatırımlar yapmak, 

bilinçlendirmek, eğitim düzeyini yükseltmek, gelişmesini, hızlandırmak, dayanışmayı sağlayarak 

toplumun her kesimini bu konularda aydınlatmak. Sağlık alanlarında araştırmalar ve yatırımlar 

yapmak, kültürel ve ekonomik alanda insanlara ulaşmak için her türlü yatırımlar, çalışmalar ve 

araştırmalar yapmak, günün koşullarında gerekli olan yatırımlara yönelmek ve yapmak, sosyal 

alanlarda insanlığın temel sorunlarını belirlemek, belirlenen sorunlara yine günün koşullarında 

çözüm üretmek ve gerekli her türlü aynı ve nakdi yardımlar yapmak, radyo, televizyon, reklâm ve 

diğer görsel ve yazılı sanat dallarının gelişmesini, yaygınlaşmasını ülkenin sanatsal üretiminin 

yurtdışında tanıtılmasını, kamuoyunun radyo, televizyon, reklâm ve diğer yazılı sanatlar hakkında 

bilgilendirilmesini, ülkemizin geçmiş sanatsal mirasının korunması ve değerlendirilmesini, 

kültürel ve sanatsal gelişmelerin desteklenmesini, dünyadaki ve yurdumuzdaki en ileri eğitim ve 

öğretim, sağlık, spor, kültürel sistemlerinin, kurumlara yerleşmesini sağlayıcı etkinliklerde 

bulunmak, sanatsal, mesleki, teknik, eğitim, sağlık, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda 

çalışkan, yetenekli, başarılı insanlara eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için her türlü eğitime 

yönelik yardımlarda bulunmak, eğitim ve öğretimi geliştirmek için meri kanunlar çerçevesinde 

gerçek, tüzel ve kamu kurum ve kuruluşları ile bu konular hakkında işbirliği yapmak ve diğer 

amaçlarını gerçekleştirmektir. 
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VAKFIN MAL VARLIĞI: 5.000.-(beşbin) TL nakit. 

- İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Çakmaklı Mahallesi, Eriktarla (Sazlıpınar) Mevkii, 

F12D18D2C pafta, 223 ada, 2 parsel sayılı, 4.125,00 m2 sahalı 1/10 paylı arsa. 

- İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Çakmaklı Mahallesi, Eriktarla (Akçaburgaz) Mevkii, 

F12D18D2C pafta, 223 ada, 3 parsel sayılı, 4.406,25 m2 sahalı arsanın tamamı. 

YÖNETİM KURULU: Miktat Yılmaz, Göksal Yağan, Seyfiddin Polat, Mehmet Gesoğlu, 

Hikmet Dursun Ümit. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün belirlediği bir vakfa devreder. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9162/1-1 

—— • —— 
Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları 

sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları 

gerekmektedir. 

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer 

alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Birimi Bölümü 
Anabilim 

Dalı 
Unvanı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi 
Açıklama 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
Yapı Profesör 1 1 

Betonarme kolon 

ve temellerde 

deneysel ve teorik 

çalışmalar yapmış 

olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

İç 

Hastalıkları 
Doçent 2 1 

Nefroloji yan dal 

uzmanı olmak. 

 9166/1-1 

—— • —— 
Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili 

yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurular “Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”ne göre 

değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. 

(Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) Başvuru 

süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. 

Başvuruda istenilen belgeler Mersin Üniversitesi'nin web sayfasında 

(http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) bulunan “Akademik 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için 6 (Altı) 

takım olarak hazırlanması ve Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir. 

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet 

Fen-Edebiyat Fakültesi      

 Kimya Kimya Profesör 1 1 

 9155/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/182457 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. Sağlık Bakanlığı-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Çorum Halk Sağlığı Müdürlüğü İl/İlçe Çorum/Merkez 

Adresi Gazi Caddesi No: 66 Çorum Tel-Faks 0 364 201 03 83 – 0 364 201 03 93 

Posta Kodu 19000 E-Mail destek.idari@corumhsm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

F1 Gençler Otomotiv Petrol 

Ürünleri Pazarlama Ticaret ve 

Sanayi Limited Şirketi 

 

Adresi 
Mimar Sinan Mah. İnönü Cad.  

No: 213/1 Çorum 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3840264009  

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 (  ) 

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. 

 9241/1-1 



13 Kasım 2013 – Sayı : 28820 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/85977 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Manisa İl Özel İdaresi İl/İlçe Manisa/Merkez 

Adresi Akmescid Mah. İzmir Cad. No:311 Tel-Faks 236 231 46 36 

Posta Kodu 45020 E-Mail posta@manisailozelidare.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Orfa-Mühendislik-Sondaj-

Joteknik-İnşaat-Nakliye Turizm 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Orhan Harputoğlu 

Adresi 
Alpaslan Mah. Kızılırmak Sanayi 

Sitesi No:5/b Bafra/Samsun 
 

T.C. Kimlik No.  26609422876 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Bafra V.D. 6450200567  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Bafra Ticaret  

ve Sanayi Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 3391  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 9239/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çaldıran İlçesi Köylere Hizmet 

Götürme Birliği 
İl/İlçe Çaldıran/Van 

Adresi Hükümet Konağı Kat:3 Tel-Faks 432 412 21 10 

Posta Kodu 65970 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Nerman İnşaat Madencilik Dogal 

Taş Mermer Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi 

Salih Ertopçu 

Adresi 
Yeşilova Mah. 9 Eylül Cad. No:85 

Muratpaşa/Antalya 
 

T.C. Kimlik No.  12069032014 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6310624089  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Antalya Ticaret  

ve Sanayi Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 71617-73790  

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 (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. 

 9245/1-1 
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Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/20932 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Emniyet Genel Müdürlüğü İl/İlçe Çankaya/Ankara 

Adresi 
A.Ayrancı Mah.  

Dikmen Cad. No:11 
Tel-Faks 0312 462 39 67-0312 462 39 68 

Posta Kodu 06540 E-Mail www.egm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Bazero Aydınlatma Elektronik Ses 

Işık Sistemleri Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

Ahmet Eroğlu 

Adresi 

4.Levent Huzur Mahallesi Fazıl 

Kaftanoğlu Caddesi No: 11 Kat: 5 

Şişli/İstanbul 

Etiler Mahallesi Arnavut Yolu Sokak 

Maya Residance G Blok Daire: 12 

Etiler/Beşiktaş/İstanbul 

T.C. Kimlik No.  33199140202 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Maslak Vergi Dairesi 

1600660042 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 811458  

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 (  ) 

 9233/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2009/95110 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0312 266 30 35 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Orma Uluslararası İnşaat San. ve 

Tic. A.Ş 
Fethi YAZICI  

Adresi 

Simonbolivar Cad. Ebuziya Tevfik 

Sk. 8/1 Çankaya/ANKARA 

 

Simonbolivar Cad. Ebuziya Tevfik 

Sk. 8/1 Çankaya/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  60445379468 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
SEĞMENLER V.D. 647 005 1132  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 112541  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9213/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/34454 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Polis Akademisi Başkanlığı İl/İlçe ANKARA 

Adresi 

Polis Akademisi Başkanlığı 

Gölbaşı Kampusu Gölbaşı/ 

ANKARA  

Tel-Faks 
0 312 462 85 48-49 

0 312 499 70 67 

Posta Kodu 06384 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MALP SARACİYE ÜRETİM 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ  

 

Adresi 
O.S.B Bor Yolu üzeri 7. Km. 

6.Cadde No:13 Merkez/NİĞDE 
 

T.C. Kimlik No.    

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Niğde V.D-611 050 8720  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Niğde Ticaret Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil No. 
Ticaret Sicil No:3539  

Oda Sicil No: 030142 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9229/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/34451 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Polis Akademisi Başkanlığı İl/İlçe ANKARA 

Adresi 

Polis Akademisi Başkanlığı 

Gölbaşı Kampusu Gölbaşı/ 

ANKARA  

Tel-Faks 
0 312 462 85 48-49 

0 312 499 70 67 

Posta Kodu 06384 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
GRUP HELİN TEKSTİL İTH. 

İHR.SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. 
 

Adresi 
Demirkapı Mah. Kılıçlı Sokak 

No:24/2 Bağcılar/İSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Kocasinan V.D-411 038 4068  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. Ticaret Sicil No:810677  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9228/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Muratpaşa/Antalya 

Adresi 

Haşimişcan Mah. Atatürk Cad. Vakıf 

İşhanı Kat:1 Muratpaşa/Antalya 

Tel-Faks (0242)244 1397-95 

Posta Kodu 7040 E-Mail antalya@vgm.gov.tr  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Emin TUNÇ  

Adresi 

Bayındır Mahallesi 322 Sokak Seyit 

İsmet Apartmanı No: 5/1 

Muratpaşa/Antalya 

 

T.C. Kimlik No. 39889888652  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 
b-4735 

KİSK 

( ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden ( X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9216/1/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Muratpaşa/Antalya 

Adresi 
Haşimişcan Mah. Atatürk Cad. Vakıf 

İşhanı Kat:1 Muratpaşa/Antalya 
Tel-Faks (0242)244 1397-95 

Posta Kodu 7040 E-Mail antalya@vgm.gov.tr  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Hakan EVREN  

Adresi 

Yeni Doğan Mah.Dumlupınar 

Bulvarı Menzil Sitesi A2 Blok 

No:10/6 Kepez/Antalya 

 

T.C. Kimlik No. 13948388352  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden ( X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9216/2/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Muratpaşa/Antalya 

Adresi 

Haşimişcan Mah. Atatürk Cad. Vakıf 

İşhanı Kat:1 Muratpaşa/Antalya 

Tel-Faks (0242)244 1397-95 

Posta Kodu 7040 E-Mail antalya@vgm.gov.tr  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Yavuz KAYA  

Adresi 

Yeni Doğan Mah.3096 Sokak Pınar Park 

Evleri Sitesi No:10/51 Kepez/Antalya 

 

T.C. Kimlik No. 22928760804  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

( ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9216/3/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Muratpaşa/Antalya 

Adresi 

Haşimişcan Mah. Atatürk Cad. Vakıf 

İşhanı Kat:1 Muratpaşa/Antalya 
Tel-Faks (0242)244 1397-95 

Posta Kodu 7040 E-Mail antalya@vgm.gov.tr  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Şeherban KESENCİ  

Adresi 

Kuzeyyaka Mah. 2558 Sokak 

Hüseyin Özdemir Apt. No:19/2 

Kepez/Antalya 

 

T.C. Kimlik No. 10249891420  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 
b-4735 

KİSK 

( ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalleerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9216/4/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Muratpaşa/Antalya 

Adresi 

Haşimişcan Mah. Atatürk Cad. Vakıf 

İşhanı Kat:1 Muratpaşa/Antalya 
Tel-Faks (0242)244 1397-95 

Posta Kodu 7040 E-Mail antalya@vgm.gov.tr  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Aşkın Nalan TIKNAZ  

Adresi 

Güller Pınarı Mah. Molla Osman 

Caddesi Özler Apt. No:1/11 

Alanya/Antalya 

 

T.C. Kimlik No. 32891157174  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 
b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalleerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden ( X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9216/5/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Muratpaşa/Antalya 

Adresi 

Haşimişcan Mah. Atatürk Cad. Vakıf 

İşhanı Kat:1 Muratpaşa/Antalya 

Tel-Faks (0242)244 1397-95 

Posta Kodu 7040 E-Mail antalya@vgm.gov.tr  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Serhat ALEMDAR  

Adresi 

Sedir Mah. Vatan Bul.Halıcı Fevzi 

Apt. Sitesi Ömer Derin Öğrenci 

Yurdu No:30/13 Muratpaşa/Antalya 

 

T.C. Kimlik No. 20984066960  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 
b-4735 

KİSK 

( ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden ( X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9216/6/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Muratpaşa/Antalya 

Adresi 

Haşimişcan Mah. Atatürk Cad. Vakıf 

İşhanı Kat:1 Muratpaşa/Antalya 

Tel-Faks (0242)244 1397-95 

Posta Kodu 7040 E-Mail antalya@vgm.gov.tr  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Coşkun AKAN  

Adresi 

Gündoğdu Mah. 2478 Sokak Yayla 

Apt. No:35/3 Kepez/Antalya 

 

T.C. Kimlik No. 15515600362  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden ( X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9216/7/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Merkez/Edirne 

Adresi 

Sabuni Mah. Talatpaşa asfaltı 

No:14  
Tel-Faks (0284) 225 32 06- (0284) 225 10 99 

Posta Kodu 22100 E-Mail edirne@vgm.gov.tr  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Sabri ÖZKANAT  

Adresi 

Sabuni Mah. Saraçlar Caddesi Şair 

Fuzuli Sokak Eski Belediye İşhanı 

No:3 Merkez/Edirne 

 

T.C. Kimlik No. 44510008934  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 
b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9216/8/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Karatay/Konya 

Adresi 

Şemsi Tebrizi Mahallesi Mevlana 

Caddesi 1.Vakıf İşhanı Hükümet 

Meydanı Kat:3 No:33 

Tel-Faks 
(0332) 350 87 20- (0332) 353 61 

99 

Posta Kodu 42030 E-Mail konya@vgm.gov.tr  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İbrahim ARAZİ  

Adresi 

Aşkan Mahallesi Orta Irmak Sokak 

No:20/1 Meram/Konya 
 

T.C. Kimlik No. 38911784900  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 
b-4735 

KİSK 

( ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9216/9/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Karatay/Konya 

Adresi 

Şemsi Tebrizi Mahallesi Mevlana 

Caddesi 1.Vakıf İşhanı Hükümet 

Meydanı Kat:3 No:33 

Tel-Faks (0332) 350 87 20- (0332) 353 61 99 

Posta Kodu 42030 E-Mail konya@vgm.gov.tr  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mehmet Ali GÜRSEL  

Adresi 

Feritpaşa Mahallesi Nişantaş 

Sokak Yetkinhan (a blok) No:9/4 

Selçuklu/Konya 

 

T.C. Kimlik No. 39304463204  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl () 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
( ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalleerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9216/10/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Karatay/Konya 

Adresi 

Şemsi Tebrizi Mahallesi Mevlana 

Caddesi 1.Vakıf İşhanı Hükümet 

Meydanı Kat:3 No:33 

Tel-Faks 

(0332) 350 87 20- (0332) 353 61 99 

Posta Kodu 42030 E-Mail konya@vgm.gov.tr  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ömer ÇEKİN 

 

Adresi 
Hacı Fettah Mahallesi Baruthane 

Caddesi No:3/3 Karatay/Konya 

 

T.C. Kimlik No. 53629293032  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl () 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
( ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalleerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden ( X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9216/11/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Karatay/Konya 

Adresi 

Şemsi Tebrizi Mahallesi 

Mevlana Caddesi 1.Vakıf İşhanı 

Hükümet Meydanı Kat:3 No:33 

Tel-Faks 

(0332) 350 87 20-(0332) 353 61 99 

Posta Kodu 42030 E-Mail konya@vgm.gov.tr  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Barış NAKIPOĞLU  

Adresi 

Dumlupınar Mahallesi Osman 

Sultan Caddesi No:14/1 

Selçuklu/Konya 

 

T.C. Kimlik No. 22148342354  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay ( 6 ) Yıl ( ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
( ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9216/12/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Karatay/Konya 

Adresi Şemsi Tebrizi Mahallesi 

Mevlana Caddesi 1.Vakıf İşhanı 

Hükümet Meydanı Kat:3 No:33 

Tel-Faks (0332) 350 87 20-(0332) 353 61 99 

Posta Kodu 42030 E-Mail konya@vgm.gov.tr  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Özgül YALÇIN  

Adresi Nakipoğlu Mahallesi Darıcılar 

Sokak Ferrahkaya Apt. A Blok 

No:2/2 Karatay/Konya 

 

T.C. Kimlik No. 51007782864  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay ( 6 ) Yıl (  ) 7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) b-4735 

KİSK 

( ) 

 c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9216/13/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İstanbul Vakıflar 1. Bölge 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Taksim/Beyoğlu/İSTANBUL 

Adresi 
Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi 

No:2 Taksim/Beyoğlu/İstanbul 
Tel-Faks 02122518810 - 02122436459 

Posta Kodu 34437 E-Mail İstanbul@vgm.gov.tr  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Ada Yiyecek İçecek ve Turizm 

Hizmetleri Ticaret Limited 

Şirketi 

 

Adresi 
Kemankeş Mahallesi Kemankeş 

Caddesi No:37 Karaköy/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0070573892  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Beyoğlu Vergi Dairesi  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay ( 6 ) Yıl ( ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
( ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9216/14/1-1 
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72
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurumların

Disiplin Amirleri Yönetmeliği 
— Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Harran Üniversitesi GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Melikşah Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Melikşah Üniversitesi Yaz Yarıyılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Havşa, Mercimek Başlı Tornavida Kanallı Vidalar-Mamul Kalitesi A ile İlgili

Tebliğ (TS EN ISO 2010) (No: MSG-MS-2013/29)
— Havşa (Düz) Başlı Tornavida Yuvalı Sac Vidaları ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO

1482) (No: MSG-MS-2013/32)
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/11/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-56 Sayılı

Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 2/11/2013 Tarihli ve 460 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri




