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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6529 Kabul Tarihi: 2/3/2014

MADDE 1 – 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin başlığı “Propaganda yayınlarına ilişkin ya-
saklar ve propagandada kullanılacak dil:” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“Siyasi partiler ve adaylar tarafından yapılacak her türlü propaganda, Türkçe’nin yanı
sıra farklı dil ve lehçelerde de yapılabilir.”

MADDE 2 – 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 15 inci mad-
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Siyasi partiler, tüzüklerinde yer almak ve iki kişiden fazla olmamak kaydıyla eş genel
başkanlık sistemini uygulayabilirler. Eş genel başkanlar, bu Kanunda genel başkan için öngö-
rülen hükümlere tabidir.”

MADDE 3 – 2820 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Siyasi partilerin ilçe teşkilatı; ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve ku-
rulmuş ise belde teşkilatından meydana gelir. Parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulu teşkili de ön-
görülebilir. Beldelerde teşkilat kurulması zorunlu değildir.”

MADDE 4 – 2820 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu madde uyarınca yapılacak yardımlar sadece parti ihtiyaçları veya parti çalışmala-
rında kullanılır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların %3’ünden fazlasını alan siyasi
partilere de Devlet yardımı yapılır. Bu yardım en az Devlet yardımı alan siyasi partinin ikinci
fıkra gereğince almış olduğu yardım ve genel seçimlerde aldığı toplam geçerli oy esas alınarak
kazandıkları oyla orantılı olarak yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılacak yardım bir milyon Türk
Lirasından az olamaz. Bunun için her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur.”

MADDE 5 – 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu-
nun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tüm il ve ilçe sınırları içerisinde aşağıdaki
hükümlere uyulmak şartıyla her yerde yapılabilir.

İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı, kamu düzenini ve genel
asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde ve 22 nci mad-
denin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği ilçe ve il
belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak mahallin en büyük mülki amiri tara-
fından belirlenir. İl ve ilçenin büyüklüğü, gelişmişliği ve yerleşim özellikleri dikkate alınarak
birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı belirlenebilir.

Belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı yerel gazeteler ile valilik ve
kaymakamlık internet sitelerinden ilan edilerek halka duyurulur.

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yer ve güzergâhı hakkında sonradan yapılacak değişik-
likler de aynı yöntemle yapılır. Bu değişiklikler duyurudan on beş gün sonra geçerli olur.

Birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhının belirlendiği il ve ilçelerde
düzenleme kurulu, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşa-
mını zorlaştırmayacak şekilde belirlenen yer ve güzergâhlardan birisini tercih edebilir.”

MADDE 6 – 2911 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler güneş batmadan önce dağılacak şekilde, ka-
palı yerlerdeki toplantılar ise saat 24.00’e kadar yapılabilir.”

MADDE 7 – 2911 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu yükümlülüğün yerine getirildiğine dair tutulan tutanak, düzenleme kurulu tarafından ha-
zırlanarak yetkili kolluk amirine teslim edilir.”

“Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde katılımcıların ve konuşmacıların ses ve görüntüleri
kolluk tarafından yapıldığı belli olacak şekilde kaydedilebilir. Elde edilen kayıt ve görüntüler
şüphelilerin ve suç delillerinin tespiti dışında başka bir amaçla kullanılamaz.”

MADDE 8 – 2911 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Toplantının amacı dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesini imkânsız gördüğü takdirde
kurul veya toplanamadığı takdirde kurul başkanı dağılma kararı alır ve durumu derhâl yetkili
kolluk amirine bildirir.”

MADDE 9 – 2911 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) 12 nci madde gereğince toplantının dağılmasına karar verilmesi hâlinde,”
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MADDE 10 – 2911 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrasında yer

alan “(a) ve (b) bentlerindeki” ibaresi “Birinci fıkrada düzenlenen” şeklinde değiştirilmiştir.

“Kanuna uygun olarak başlayan bir toplantı veya gösteri yürüyüşü, daha sonra 23 üncü

maddede belirtilen kanuna aykırı durumlardan bir veya birkaçının vuku bulması sebebiyle, Ka-

nuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşü hâline dönüşürse:

a) Düzenleme kurulu veya kurul başkanı toplantı veya gösteri yürüyüşünün sona erdi-

ğini topluluğa ilan eder ve durumu derhâl yetkili kolluk amirine bildirir.

b) Düzenleme kurulunun veya kurul başkanının bu görevi yerine getirmemesi hâlinde,

durum yetkili kolluk amiri tarafından mahallin en büyük mülki amirine bildirilir. Mahallin en

büyük mülki amiri tarafından toplantının sona erdirilip erdirilmeyeceğine dair karar alınır.

c) Mahallin en büyük mülki amiri, yazılı veya acele hâllerde sonradan yazı ile teyit

edilmek kaydıyla sözlü emirle, mahallin güvenlik amirlerini veya bunlardan birini görevlen-

direrek olay yerine gönderir.”

MADDE 11 – 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile

Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun 2 nci mad-

desinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “625 sayılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve

aynı bende aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ayrıca, Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere, Türk vatandaşlarının

günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerle eğitim ve öğretim

yapmak amacıyla, özel okul açılabilir. Bu kurumlarda eğitimi ve öğretimi yapılacak dil ve leh-

çeler Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Bu kurumların açılmasına ve denetimine ilişkin

esas ve usuller, Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 12 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 112 nci maddesi

başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi

MADDE 112 – (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davra-

nışla;

a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her

türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine,

b) Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına,

c) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine

veya orada kalınmasına,

engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

MADDE 13 – 5237 sayılı Kanunun 113 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi

MADDE 113 – (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davra-

nışla;

a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine,
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b) Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen

ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına,

engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

MADDE 14 – 5237 sayılı Kanunun 115 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya ayinlerin bi-

reysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka

bir davranışla engellenmesi hâlinde, fail hakkında birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.”

“(3) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin

inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale

eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye birinci fıkra hükmüne göre ceza verilir.”

MADDE 15 – 5237 sayılı Kanunun 122 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“Nefret ve ayırımcılık

MADDE 122 – (1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi

inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;

a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini

veya kiraya verilmesini,

b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,

c) Bir kişinin işe alınmasını,

d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını,

engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

MADDE 16 – Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla;

a) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fık-

rasının (D) bendinde yer alan “Ancak; Türkçe olmayan ve iltibasa meydan veren köy adları,

alakadar Vilayet Daimi Encümeninin mütalaası alındıktan sonra, en kısa zamanda Dahiliye Ve-

kaletince değiştirilir.” cümlesi,

b) 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 43 üncü maddesinin üçün-

cü fıkrasında yer alan “ve Türkçe’den başka dil ve yazı kullanamazlar” ibaresi,

c) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 13 üncü

ve 36 ncı maddeleri ile 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “hükümet komiserine

veya yardımcılarına veya hükümet komiseri tarafından” ibaresi ve 37 nci maddesinin birinci

fıkrasında yer alan “, hükümet komiseri ve yardımcılarının” ibaresi,

d) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanu-

nunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi,

e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 222 nci maddesi,

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/3/2014
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2014/5949

16 Eylül 2013 tarihinde New York’ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve

Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu arasında Yemen Ulusal Diyalog ve Anayasa Reformu Vakıf

Fonu’na ilişkin ekli Standart İdari Düzenlemesi’nin Onaylanması; Dışişleri Bakanlığının

16/1/2014 tarihli ve 4159396 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü

ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                       F. ÇELİK                                      A. İSLAM

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

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6019

14 Mayıs 2010 tarihinde Atina’da imzalanan ve 27/11/2013 tarihli ve 6509 sayılı Kanunla

onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Personelin Yakınlarının

Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının

31/1/2014 tarihli ve 4152534 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü

maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  TARIM REFORMU 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK DENETİMLER VE 
KONTROLÖRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/10/2003 tarihli ve 25260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Yapılacak Denetimler
ve Kontrolörler Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-
durmamış olmak,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

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

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sağlık Ba-
kanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez hizmet birimleri ve
görevleri şunlardır:

a) Tıbbî Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı:
1) Kuruma bağlı hastane, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve benzeri sağlık kuruluşlarının

açılması, işletilmesi, birleştirilmesi, ayrılması, nakledilmesi ve kapatılması işlemlerini yürütmek.
2) Kamu hastane birliklerinin kuruluş işlemlerini yürütmek, işletilmesini ve koordinas-

yonunu sağlamak.
3) Sağlık kuruluşlarında özel nitelikli sağlık hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
4) Sağlık kuruluşlarında hasta hizmetleri ile sağlık otelciliği hizmetlerini düzenlemek.
5) Kamu hastanelerinin yatırımlarının takibini, donanım, ödenek ve tedarik planlamasını

yapmak.
6) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası kamu veya özel kurum ve

kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışma yürütmek.
7) Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik Bakanlıkça yapılacak dü-

zenlemeler çerçevesinde Kurumca tesis edilecek iş ve işlemleri yürütmek.
8) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
b) Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı:
1) Kurum merkez teşkilatının ihtiyacı olan taşınır ve taşınmazların kiralanması, mal ve

hizmetlerin temini ile bakım ve onarım işlemlerinin doğrudan temin dahil, 4/1/2002 tarihli ve
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Ka-
nunu ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri
çerçevesinde yürütülmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
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2) Kamu hastane birliklerinin ve sağlık kuruluşlarının stoklarını izlemek, analiz etmek
ve değerlendirmek.

3) Sağlık kuruluşlarının döner sermaye bütçe, faturalandırma ve muhasebe işlemlerini
düzenlemek, yürütülmesini sağlamak.

4) Sağlık kuruluşlarının tedarik yöntemleri konusunda düzenleme yapmak.
5) Sağlık kuruluşlarının gelirlerini izlemek, analiz etmek, gider azaltıcı ve gelir artırıcı

düzenlemeler yapmak.
6) Sağlık kuruluşlarının finansal kaynaklarının kullanımını izlemek.
7) Hizmetlerin maliyet analizi ve fiyatlandırılmasına ilişkin görüş oluşturmak ve öneride

bulunmak.
8) Sağlık kuruluşlarının tıbbi cihaz ihtiyaçlarının Tıbbî Hizmetler Kurum Başkan Yar-

dımcılığı tarafından yapılan planlamalara uygun olarak merkezi alımla karşılanması ve buna
ilişkin ihale süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

9) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
c) İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı:
1) Bireysel ve yönetici performans kriterleri ve hedeflerini belirlemek ve değerlendirmek.
2) Sağlık kuruluşlarında performansa dayalı ek ödeme uygulamalarını düzenlemek, iz-

lemek ve değerlendirmek.
3) Sağlık kuruluşlarını ve hizmet sunumunu verimlilik açısından değerlendirmek.
4) Bağlı sağlık tesislerinde kalite ve klinik kalite ile ilgili çalışmaları yürütmek, analiz

etmek ve değerlendirme yapmak.
5) Sağlık kuruluşları ve hizmetleriyle ilgili istatistikî çalışmaları yürütmek, analiz ve

değerlendirme yapmak.
6) Sağlık kuruluşlarında hizmet alanlarının fiziksel düzenlemelerinin standartlara uygun

hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, koordinasyonu sağlamak ve denetlemek.
7) Sağlık kuruluşlarında sunulan hizmetlerin süreçsel standartlara uygun hale getirilmesi

için gerekli çalışmaları yapmak, koordinasyonu sağlamak ve denetlemek.
8) Değerlendirme kriterlerinin birliklerin yapısına, sağlık bölgelerine, güncel gelişme-

lere paralel olarak geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, gerektiğinde merkezden veya yerinde
değerlendirmelerde bulunmak.

9) Bilgi işlem, sağlık bilgi sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili iş ve işlemleri
yürütmek.

10) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
ç) İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı:
1) Atama, nakil ve sözleşme işlemleri ile diğer personel hareketlerini düzenlemek ve

yürütmek.
2) Personelin özlük, terfi, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.
3) Kadro standartları iş ve işlemlerini yürütmek.
4) Sağlık insan gücünün planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile istihdamın ge-

liştirilmesine yönelik olarak Tıbbî Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı ile koordineli çalışma
yapmak.

5) Personel ile alakalı olarak disiplin hukuku ve ceza yargılaması kapsamında tesis edi-
lecek iş ve işlemleri yürütmek.

6) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
d) Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı:
1) Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğinin belirlenen standart ve düzenlemelere

uygun olarak yürütülmesini ve kurumsallaşmasını sağlamak.
2) Kiralama ile mal ve hizmetlerin satın alınması ve onarım işlemleri hariç olmak üzere;

5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tesis edilecek işlemler ile temizlik, güvenlik, ay-
dınlatma, ısıtma, onarım gibi destek hizmetlerini yürütmek, yürütülmesini sağlamak.
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3) Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuatı çerçevesinde yü-
rütmek.

4) Kuruma bağlı sağlık tesislerinin kullanımındaki ticari alanların kiraya verilmesine
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

5) Sosyal hizmetler ile sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
6) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
7) Basın ve halkla ilişkilere yönelik faaliyetleri planlamak ve yürütmek.
8) Personelin hizmet içi eğitimleri ile diğer eğitim, sınav, bilimsel toplantı, panel, se-

miner, kongre düzenlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
9) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Türk Eczacıları Birliğinden:

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/10/1995 tarihli ve 22422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Ec-
zacıları Birliği Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer
alan “ve herhangi bir nedenle haysiyet divanlarında cezalandırılmamış” ibaresi yürürlükten
kaldırılmış ve aynı maddeye üçüncü fıkra eklenmiştir.

“6643 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü denetçi eczacılar için de uygulanır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – Odalar tüm gelirleri ve parasal işlemlerinde Türk Eczacıları Birliği

Merkez Heyeti tarafından kurulan Eczacı Bilgi Sistemini kullanır. Bu işlemlere ait her türlü
makbuz ve evrak Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden alınarak ilgilisine verilir. Sistemin teknik ne-
denlerle çalışmaması halinde TEB Merkez Heyeti tarafından bastırılan makbuzlar kullanılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere
aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“Merkez Heyeti eczacıların daha yüksek bir meslek kültürüne ve akademik düzeye eri-
şebilmelerini temin etmek, eczacılık mesleğinin icrası ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi
uygulanmasına ve eczacıların mesleki bilgilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla,
eczacılık ve gerektiğinde diğer meslek gruplarına mensup kişilerden oluşan Türk Eczacıları
Birliği Eczacılık Akademisi kurar. Eczacılık Akademisi ve bu Akademide görev yapacak kişi-
lerin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, görev süreleri ile ücret ve görev
giderleri TEB Merkez Heyeti tarafından belirlenir.”

MADDE 4 − Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/3/2012 28226

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 15/11/2012 28468
2- 11/10/2013 28792
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Haliç Üniversitesinden:
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/8/2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üni-
versitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencilerinin
başvurmuş oldukları programlara başlayabilmeleri için, bilimsel hazırlık programı derslerinin
her birini en az (DD) notu ile ve programı en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlamaları;
bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin baş-
vurmuş oldukları programlara başlayabilmeleri için, bilimsel/sanatsal hazırlık programı ders-
lerinin her birini en az (CD) notu ile ve programı en az 2.60 genel not ortalaması ile tamamla-
maları gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(4) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçebilmek için,
geçmek istenen programın belirlenmiş olan asgari kabul şartlarının yerine getirilmiş olması
gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının  (a), (b), (c) ve
(ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yüksek lisans dersleri için;
Harf Notu Katsayı Sayısal Not

AA 4,00 96-100
AB 3,80 92-95
BA 3,50 88-91
BB 3,20 84-87
BC 2,90 80-83
CB 2,60 75-79
CC 2,30 70-74
CD 2,00 65-69
FF 0,00 00-64 ”

“b) Yüksek lisans bilimsel hazırlık dersleri için;
Harf Notu Katsayı Sayısal Not

DC 1,70 61-64
DD 1,40 57-60 ”

“c) Doktora/Sanatta Yeterlik dersleri için;
Harf Notu Katsayı Sayısal Not

AA 4,00 96-100
AB 3,80 92-95
BA 3,50 88-91
BB 3,20 84-87
BC 2,90 80-83
CB 2,60 75-79
FF 0,00 00-74”

“ç) Doktora/Sanatta Yeterlik bilimsel hazırlık dersleri için;
Harf Notu Katsayı Sayısal Not

CC 2,30 70-74
CD 2,00 65-69”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazan-
dırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
“MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenciye, birinci yarıyıl so-

nunda ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile bir danışman
atanır. Danışman öğretim üyesi veya sanat dallarında en az yüksek lisans derecesine sahip öğ-
retim görevlileri arasından seçilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının gerekçeli önerisi
üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1)  Danışman, öğrencinin dönem projesi konusunu belirler ve ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanı onayı ile konu Enstitüye iletilir. Danışmanın önerisi ile dönem
projesi konusu aynı yolla değiştirilebilir.

(2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda il-
gili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılmış bir rapor vermek zorundadır.

(3) Dönem projesi, sanat dallarında performans etkinliği şeklinde olabilir. Bu durumda
öğrenci ayrıca performansı ile ilgili yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı sonunda yeterlik sınavı uygulanır. Yeterlik sınavı
sözlü olarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ile ilgili yönetim kurulu ta-
rafından atanan üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılır. Danışmanın dışında kalan jüri üyele-
rinin öğretim üyesi olması gerekir.

(5) Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt
yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da yeni bir rapor vermek zorundadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 38 – (1) Doktora programlarındaki öğrencilere en geç üçüncü yarıyılın ba-

şına kadar ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile bir tez danışmanı
atanır. Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Anabilim dalı başkanlığının gerekçeli
önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir. Doktora
tezinin niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı da aynı
yolla atanabilir. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü ve onuncu fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin tüm derslerinden başarılı olması ge-
rekir.”

“(10) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış ve
yüksek lisans diploması alabilmek için geçmek istediği yüksek lisans programının tüm koşul-
larını sağlayan öğrenci, talebi halinde yüksek lisans programına geçebilir. Ancak bu durumdaki
bir öğrenci, yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli diğer koşulları da yerine getir-
mek zorundadır. Yüksek lisans programlarına bu tür geçişler, ilgili anabilim dalı başkanlığının
uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydı ile dok-
tora tezinin ciltlenmiş, enstitü tarafından belirlenen sayıdaki kopyasını ve diğer evrakı, tez sı-
navına giriş tarihinden sonraki bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilere, en geç üçüncü yarı-

yılın başına kadar ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı
ile tez, sergi veya proje ve benzeri çalışmalarını yürütecek bir danışman atanır. Danışman öğ-
retim üyeleri arasından seçilir. Anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ilgili yö-
netim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Sanatta yeterlik tezinin niteliği birden
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fazla danışman gerektirdiği durumlarda, ikinci danışman da aynı yolla atanabilir. İkinci danış-
man doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmak koşulu ile diğer bir üniversiteden de ola-
bilir. Danışman, öğrencinin tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmasının konusunu
belirler. Konu, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile ke-
sinleşir. Tez danışmanının önerisi ile konu aynı yolla değiştirilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak
kaydı ile sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş, enstitü tarafından belirlenen sayıdaki kopyasını ve
diğer evrakı, tez sınavına giriş tarihinden sonraki bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2010 tarihli ve 27641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler ile özel öğrenciler her yıl
eğitim-öğretim ücreti öder. Ancak ÖSYM tarafından kısmi burslu kontenjanla Üniversiteye
yerleştirilen öğrenciler, Üniversiteye yerleştirildikleri yılda ilan edilmiş kısmi burs oranı dışında
kalan tutarda eğitim ve öğretim ücreti öder. Verilen burs; zorunlu yabancı dil hazırlık öğrenimi
için bir yılı ve normal öğrenim süresini, önlisans programlarında iki yılı, lisans programlarında
dört yılı kapsamaktadır. Bu süre zarfında birbirini takip eden herhangi iki yarıyıl sonunda,
GANO’su 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşen burslu öğrencilerin bursları kesilir. Bursu kesilen
öğrenci, GANO’sunu 2.00 ve üzerine çıkardığı ilk yarıyıl sonrasında tekrar burs almaya hak
kazanır. Disiplin cezası alan öğrencilerin bursları, bir daha bağlanmamak üzere kesilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Tekrarlanan derslerde ön koşul aranmaz.” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1/8/2013 28725

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/7/2010 27641

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/4/2011 27920

2- 27/8/2011 28038

3- 28/11/2011 28126

4- 19/3/2012 28238

5- 23/1/2013 28537

6- 11/8/2013 28732
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Doktora programı; bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları
hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık
ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara
göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların, yurt dışında lisans
ve/veya tezli yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış ve diplomasının denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanmış olanların başvurabileceği bir programdır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Enstitüler, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını,

T.C. ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru
tarihini ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başlamadan önce
yılda bir veya iki defa verilir.”

MADDE  3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (e)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Adayların yüksek lisans programları için lisans; doktora programı için bir lisans ve-
ya tezli yüksek lisans; sanatta yeterlik programları için ise bir lisans veya yüksek lisans diplo-
masına/mezuniyet belgesine sahip olmaları.”

“c) Adayların üç yıl süre ile geçerli olan ALES’den başvurduğu programın puan türünde
55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü
esaslarında belirlenen ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora
programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya mua-
dili bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı YÖK tarafından
belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler geçerlidir. Tezsiz
yüksek lisans programlarında ALES puanı aranmaz. Doktora programına başvuru için adayların
referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart
sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitü esaslarında belirlenir.

ç) Güzel Sanatlar ile Konservatuarın ilgili ana sanat dalları hariç, Sanatta Yeterlik baş-
vurularında ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvurularda ALES’ten en
az 80 standart puandan az olmamak koşulu ile ilgili Enstitünün esaslarında belirtilen puanı al-
mış olması ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana
sahip olmaları gerekir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı YÖK tarafından belirlenen di-
ğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler geçerlidir. Yüksek lisans de-
recesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına ka-
bulünde, adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istedi-
ğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitü
esaslarında belirlenir.”

“e) Doktora ve sanatta yeterlik adaylarının ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sı-
navlarının birinden Senato tarafından belirlenen asgari puanı almaları zorunludur.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (d) ve (e)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans programında, mülakat sonucunda 100.00 tam puan üzerinden
60.00 ve üzerinde mülakat puanı alan her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i,
ilgili puan türünde ALES standart puanının % 50’si, mülakat sonucunun % 25’i, mülakat ya-
pılmadığı durumlarda ise ilgili puan türünde ALES standart puanının % 60’ı ile lisans mezu-
niyet not ortalamasının % 40’ı esas alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır. Tezsiz yüksek
lisans programında ALES puanının değerlendirilmediği durumda ise mülakat sonucunda 100.00
tam puan üzerinden 60.00 ve üzerinde mülakat puanı alan her aday için; lisans mezuniyet not
ortalamasının % 75’i ve mülakat sonucunun % 25’i, mülakat yapılmadığı durumlarda ise, ada-
yın mezuniyet not ortalaması esas alınarak tezsiz yüksek lisans giriş puanı hesaplanır.”

“d) Yabancı dil yeterlik belgesi bulunmayan adaylar, Rektörlükçe yapılacak, merkezi
yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda Senatoca belirlenen başarı ko-
şulunu sağlayan adaylar yüksek lisans programına başlarlar.

e) Yapılan merkezi yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan adaylar
ise isterlerse yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler. Devam etmek istemeyen adaylardan
merkezi yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavı veya ÜAK tarafından kabul edilen sınavlardan
birini başaranlar, yüksek lisans programına başlarlar. Başarısız adaylar ise bu sınavdan yeterli
puanı alana kadar sınavlara girmeye devam eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) İlgili yarıyıldan önceki dönemlerde her yarıyıl için kayıt yenileyip yenilemediğine
bakılmaksızın yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora/sanatta yeterlik programını ise
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesinde belirtilen koşullara göre öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu
ile öğrenimlerine devam etmek üzere kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara ka-
tılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik
statüleri devam eder.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
“(6) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında

ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli
biçimde 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.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü ABD/ASD 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-
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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 katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine
devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sı-
navlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır. Mezuniyet
koşullarını başarı ile yerine getiren öğrenciler, üçüncü yarıyıl sonunda mezun olabilirler.”

“(7) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ABD/ASD kurulu teklifi enstitü yö-
netim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz
yüksek lisans programında alınan dersler ABD/ASD kurulu teklifi enstitü yönetim kurulu ka-
rarıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler
için azami oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami onsekiz yarıyıldır.”

“(3) Doktora/sanatta yeterlik programı ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere iki dö-
nemden oluşur. Doktora/sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamam-
lamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans de-
recesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.”

“(5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını  birinci fıkrada belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı
için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü ABD/ASD başkanlığının önerisi ve
ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı
ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(6) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez çalışmasını ta-
mamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili dö-
neme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam
etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç,
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Li-
sans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri
diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora/sanatta yeterlik tezinde başarılı olama-
yan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklen-
miştir.

“(5) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en
az yedi ders ve seminer dersini ikinci yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan doktora öğrencisi
yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; doktora prog-
ramına kesin kayıt tarihi esas alınarak, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programı ile ilgili
hükümleri uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine çoğun-
lukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD başkanlığınca, tez önerisi savunmasını izleyen üç gün
içinde, ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir.
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(3) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, dönem içinde
yapılan çalışmaların bir özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı açıklanır. Öğ-
rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite
tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin, ABD ku-
rulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yetersiz bulunduğu konulardaki
eksikliğini tamamlamak üzere dersler aldırılabilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu süre sonunda da tez önerisi reddedilen
öğrencinin ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yetersiz bu-
lunduğu konulardaki eksikliğini tamamlamak üzere dersler aldırılabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, jüri üyelerinin raporlarını da dikkate
alarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü
ABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri
önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen
öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan
tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde  28 inci maddenin altıncı fıkrasına göre tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“Sanatta yeterlik çalışmasının amacı”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik programlarında öğrenim süresi ile ilgili esaslar şun-

lardır:
a) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edi-

lenler için azami oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami onsekiz yarıyıldır.
b) Sanatta Yeterlik programı, ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere iki dönemden

oluşur. Sanatta Yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır.

c) Tez izleme komitesinin teklifi, ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile gerekli
tüm koşulları eksiksiz yerine getiren lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrencinin sekizinci
yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrencinin altıncı yarıyıl sonundan itibaren
mezuniyetine karar verilebilir. Bu konu ile ilgili hususlar ilgili enstitünün esaslarında belirlenir.

ç) Kredili ders ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tez, sergi veya proje çalışma-
sını birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süre içinde tamamlayamadığı için tez sınavına gi-
remeyen bir öğrenciye, enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler
verilir.
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d) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile tez çalışmasını,
sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde be-
lirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek ko-
şulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara ka-
tılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğren-
cilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile Sanatta Yeterlik programına başvurmuş olanlar-
dan, 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.

(2) Sanatta yeterlik programlarında derslerle ilgili esaslar şunlardır:
a) Sanatta Yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler

için, asgari 180 AKTS karşılığı olan enstitü esaslarında belirlenen toplam 21 ulusal krediden
az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalar ile
iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından; lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, asgari 240 AKTS karşılığı olan enstitü esaslarında be-
lirlenen toplam 42 ulusal krediden az olmamak koşuluyla ondört ders,  sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi uygulamalar ile iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan
dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve uzmanlık alan dersi başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir.

b) Lisans veya yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, alacağı derslerin en
çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçebilir.
Lisans dersleri, programın gerektirdiği asgari ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Yüksek lisans
derecesiyle kabul edilen Sanatta Yeterlik öğrencileri, yüksek lisans öğrenimi sırasında almış
olduğu dersleri tekrar alamaz.

c) Lisansüstü dersler,  enstitü ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile diğer yük-
seköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

ç) Sanatta Yeterlik programına kayıtlı öğrencilerin Gelişim ve Öğrenme ve Öğretimde
Planlama ve Değerlendirme ya da bu derslerin muadili olarak tanımlanan dersleri almaları zo-
runludur. Bu dersleri başarı ile tamamlayamayanlar tez savunma sınavına alınmazlar.

d) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az
yedi ders, 2 seminer dersini, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalarını ikinci yarıyıl
sonuna kadar tamamlamış olan Sanatta Yeterlik öğrencisi yüksek lisans programına geçebilir.
Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; Sanatta Yeterlik programına kesin kayıt tarihi esas
alınarak, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programı ile ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 37 – (1) Sanatta Yeterlik öğrencisinin temel konular ve Sanatta Yeterlik ça-

lışmasıyla ilgili konularda derinliğine bir bilgiye ve bilgiyi yorumlama kapasitesine sahip olup
olmadığını değerlendirmeye yönelik olarak yapılan yeterlik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Derslerini ve seminerlerini başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır.
Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar, yüksek lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, yeterlik sınavına
alınır. Yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik sına-
vında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Sınavın uygulama biçimi
ve takvimi ile ilgili hususlar enstitü usul ve esaslarında belirtilir.
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b) Yeterlik sınavları, ASD kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından onaylanan beş
kişilik Sanatta Yeterlik yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sanatta Yeterlik
yeterlik komitesi, en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınav jürisini
seçer ve ASD kanalıyla enstitüye bildirir. Danışman bu jürinin doğal üyesidir. Asil ve yedek
üyelerden en az birisi aynı üniversitenin veya farklı bir yükseköğretim kurumunun ilgili bir
ASD alanından seçilir. Jüri üyeleri kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren, varsa maze-
retlerini bir hafta içinde enstitüye bildirir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

c) Sanatta Yeterlik yeterlik sınavı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların bileşimi şek-
linde iki bölüm halinde yapılır. Bu sınavlarda başarılı sayılabilmek için, yazılı, sözlü, uygulamalı
veya bunların bileşimi şeklinde yapılan sınavların her birinden, 100.00 tam puan üzerinden en
az 80.00 puan alınması gerekir. Sanatta Yeterlik yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğ-
rencinin yazılı, sözlü veya uygulama sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin
başarılı veya başarısız olduğuna karar verir. Bu karar, ASD başkanlığınca, yeterlik sınavını iz-
leyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyeler gerekçelerini
tutanağa eklemek zorundadır. Sanatta Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrenci-
nin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla
fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(2) Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçeden
sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilere gireceği yabancı dil sınavları, ÜAK tarafın-
dan belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 38 – (1) Sanatta Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili ASD

Kurulu önerisi ve EYK kararı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde, bir tez izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka, ilgili enstitü ASD veya başka ASD’den birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması
durumunda, ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, zorunlu hallerde ilgili
enstitü ASD kurulu önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine çoğun-
lukla karar verir. Bu karar, ilgili ASD başkanlığınca, tez savunmasını izleyen üç gün içinde,
enstitüye bir tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar ya-
pılan çalışmaların bir özeti ve bir sonraki yıl için yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından
üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin, ASD kurulunun önerisi
ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yetersiz bulunduğu konulardaki eksikliğini ta-
mamlamak üzere dersler aldırılabilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu süre sonunda da tez önerisi reddedilen
öğrencinin ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yetersiz bu-
lunduğu konulardaki eksikliğini tamamlamak üzere dersler aldırılabilir.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 40 – (1) Sanatta Yeterlik programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları,

enstitü kurulu tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve bu tezi
ile birlikte sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil ve benzeri çalışmasını
jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta Yeterlik tez jürisi, ilgili enstitü ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile
atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka
bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç
bir ay içinde tezi incelerler ve tez hakkındaki görüşlerini yazılı rapor olarak hazırlarlar. Jüri
üyeleri sınavdan önce toplanarak, tez hakkındaki raporlarını jüri başkanına sunarlar. Öğrenci
tez savunma sınavına alınır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez veya ser-
gi, proje, resital, konser, temsil hakkında jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak, tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, enstitü ASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde  enstitüye tutanakla bildi-
rilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak
tezini, sergi, proje, resital, konser veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi red-
dedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.
Lisans derecesi ile Sanatta Yeterliğe kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için
talepleri halinde 28 inci maddenin beşinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 41 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan aday, tez

savunma sınavının tamamlanmasından sonra bir ay içerisinde tezinin esaslarda belirtilen sayı-
daki kopyasını enstitüye teslim eder. Sanatta yeterlik çalışması sürecinde, hakemli dergilerde
en az bir makale veya kitap içerisinde bölüm ve EYK’nın kabul edeceği bir sanatsal etkinliğe
katılmış olması koşuluyla, sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

(2) Diplomanın kaybolması halinde ikinci nüsha olarak yeni bir diploma hazırlanarak
verilir.

(3) Sanatta Yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ASD prog-
ramının onaylanmış adı bulunur.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ben-

di 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında
uygulanmaz.”

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/10/2011 28089

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/1/2013 28525
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Sakarya Üniversitesinden:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç, kuruluş, yönetim ve işleyiş yapısı ile çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama

ve Araştırma Merkezinin çalışma şekline, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim or-
ganlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (SARGEM) : Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlarında ileri seviyede araş-

tırma altyapısını oluşturmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon
çerçevesinde düzenlemek.

b) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda ça-
lışmalarına imkân sağlamak, Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini yükseltmeye yö-
nelik farklı disiplinlerdeki bilgilerin birleşimi sonucu yüksek düzeyde araştırmalar yapmaya
yardımcı olmak, yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak.

c) Üniversitemiz ve diğer üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, sanayi, kamu kurum
ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

ç) Genç girişimcilere veya sanayicilere yeni istihdam alanları yaratmaları için yol gös-
termek, üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasında iletişim kurarak bilgi alış verişini sağlamak,
ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesine olanak sağlamak, ihtiyaçları olan uzman araş-
tırmacıları yetiştirmek, pazar talepleri doğrultusunda özgün üretim ve tasarımlar geliştirmek.
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d) Benzer alanlarda çalışmalar yapan yurt dışında ve içindeki akademik ve araştırma
birimleri arasında bilimsel, teknolojik ve eğitsel alanlardaki işbirliğini geliştirmek, AB ülkeleri,
ABD ve Türkî Cumhuriyetlerden bilim insanlarını ortak projelerde bir araya getirmek.

e) Yurt içi ve dışındaki üniversiteler ile işbirliği yapılarak ve araştırma kurumları ile
araştırma ve geliştirme konularında ortak çalışmalarda bulunmak, Kalkınma Bakanlığı Avrupa
Birliği, TÜBİTAK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tezleri Projelerini (SANTEZ), Türkiye Bilimler
Akademisini (TÜBA) ve Sakarya Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen
proje çalışmalarını merkez laboratuvarları bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırla-
mak.

f) Avrupa Birliği kaynaklarından alt yapı destekleri sağlayarak merkezin faaliyet alan-
larını geliştirmek.

g) SARGEM’i araştırma ve teknoloji geliştirmede bir mükemmeliyet merkezi haline
getirerek yurt dışındaki Türk araştırmacılar için cazibe merkezi yapmak ve böylece tersine be-
yin göçüne destek vermek.

ğ) Fen bilimleri enstitüsü ile koordinasyon kurularak Üniversite ve yeni kurulan üni-
versiteler için başarılı ve seçkin öğrencilere yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yapabile-
cekleri, konusunda donanımlı genç bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı sağlamak.

h) Üniversite merkez laboratuvarının altyapı ve teknik eleman ihtiyacının karşılanması
ve sürdürülmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

ı) Merkez laboratuvarının tanıtımını gerçekleştirmek.
i) Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.
j) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme ve

destek birimi oluşturmak ve bu konuda Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve tek-
nokenti ile ortak çalışmalarda bulunmak.

k) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihaz alt yapısının günün
koşullarına uygun olarak geliştirilmesi ve aktif tutulmasını sağlamak.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İkincil piller, otomotiv, malzeme ve enerji teknolojileri ile yapılarda sismik dayanım

alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılan çalışmaları teşvik etmek.
b) Öncelikli alanlara ilave olarak araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama, analiz yap-

ma ve projeler için gerekli test ve ölçümler yapmak.
c) İlgili alanlarda konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili kuru-

luşlara bilimsel destek vermek.
ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık

hizmetleri sunmak.
d) Merkezde yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarının yurt içi ve yurt dışında tanıtı-

mına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve destek vermek.
e) Merkez araştırma ve geliştirme alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerinde

bulunmak, eğitim, yönetim ve araçlarını geliştirmek.
f) SAÜ-SARGEM’in akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.
g) Üniversite tarafından belirlenecek yeni araştırma alanları, ulusal ve uluslararası iliş-

kiler için verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür Mer-
kezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görev süresini tamamlamadan
görevden ayrılması halinde, aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir.

(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 ve Müdüre
yardımcı olmak ve laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlamakla yükümlüdürler. Müdür, gör-
evi başında bulunmadığı zamanlarda belirlediği bir müdür yardımcısı yerine vekâlet eder. Mü-
dürün 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 Merkezin faaliyetleri konusunda Yö-

netim Kuruluna bilgi vermek.
c) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
e) Merkezin amaçları içinde yer alan çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini

ve Merkez bünyesinde ulusal ve uluslararası etkinlikleri düzenlemek.
f) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ait çalışma programı hazırlayıp,

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
g) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek.
ğ) Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını

sağlamak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ile konu ile ilgili Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerdiği 6 aday içinden Rektör tarafından görev-
lendirilen 4 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri
3 yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(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 çokluğuyla alınır.

(4) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir, mev-
cut grupları değiştirebilir ve bunların görevlerini düzenleyebilir.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık çalışma raporunu ve yıllık çalışma programını

görüşerek karara bağlamak.
c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri

almak.
ç) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma prog-

ramı taslağını ve bütçe önerisini değerlendirmek ve uygulamaya geçirilmesi konusunda karar
almak, hazırlamak ve Müdüre sunmak.
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d) Müdür tarafından hazırlanan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek
çalışmaların temel ilkelerini incelemek ve çalışma esaslarını belirlemek.

e) Teknopark teknoloji transfer ofisi aracılığı ile Merkezin endüstriyel sertifikalı eğitim
ve yüksek katma değerli ürün bilgisi aktarma ve koordinasyonu konusundaki ilkeleri belirlemek.

f) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, en az beş, en çok on üyeden oluşur. Bu üyeler;

Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki
Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi
ile üç yıllığına görevlendirilir. Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu
üyeleri görevlendirme tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır ve bir başkan yardımcısı ve bir
raportör seçerler. Müdür Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

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

Kuruluna önerilerde bulunmak.
b) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda

görüş bildirmek ve bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla
işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak, bu yönde girişimlerde
bulunulması için öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

SARGEM birimleri ve görevleri
MADDE 14 – (1) SAÜ-SARGEM; Karakterizasyon Merkezi (KARMER), Lityum- İyon

Pil Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi (LİPGUM), Otomotiv ve Enerji Teknolojileri
Araştırma Geliştirme Merkezi (OTEGEM), Yapılarda Sismik Dayanım Araştırma ve Geliştirme
Merkezi (YASDAGEM) birimlerinden oluşmaktadır. SARGEM birimlerinde çalıştırılması
planlanan her türlü personelin görevlendirilmeleri veya atanmaları Merkez Yönetim Kurulunun
önerisi ve Rektörün onayı ile yapılır.

(2) SARGEM birimlerinin görevleri şunlardır:
a) İlgili laboratuvar biriminde araştırma ve laboratuvar hizmetlerinin uluslararası stan-

dartlara uygun koşullarda yürütülmesini ve hizmet kalitesinin sürekli artırılmasını sağlamak.
b) İlgili laboratuvar biriminde yapılan testlerin sonuçlarını raporlamak ve onaylamak.
c) Merkez laboratuvarının ihtiyaçlarını belirlemek ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

13 Mart 2014 

PERŞEMBE 
Sayı : 28940 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN KAPALI DEVRE KAMERA 

GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN 9 AYLIK PARÇASIZ BAKIM ONARIM İŞİNİN 

YAPTIRILMASINA AİT HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/27710 

1 - İdarenin: 

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

No: 121/A  35220 ALSANCAK/İZMİR 

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

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

d) İhale Dokümanlarının  

Görülebileceği İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr. 

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında 

Bulunan Kapalı Devre Kamera Güvenlik Sistemlerinin 9 Aylık Parçasız Bakım Onarım İşinin 

Yaptırılmasına Ait Hizmet Alımı İşi. 

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

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

belirtilmiştir. 

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

Başkanlığına 24.03.2014 Tarihi Pazartesi Günü Saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

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

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

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- 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. 1794/1-1 
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ANKARA İLİ, YENİMAHALLE İLÇESİ, İSTASYON MAHALLESİ 63865 ADA, 2 PARSELİN 

ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ): 

1. “Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İstasyon Mahallesi 63865 ada, 2 Parselin Arsa Satış 

Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, “Toplu 

Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve 

Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin” 26. maddesi (Değişik: 27/02/2007–

26447 R.G. /10. Md.) uyarınca Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. 

2. İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans 

kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir. 

3. İhale için başvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara adresinden 09.00 – 18.00 Saatleri arasında 500 TL. (Beşyüz Türk Lirası) yatırarak 

satın alabilirler. 

4. Teklif dosyaları, aşağıdaki adrese en geç 28/03/2014 tarihine ve saat 15:00’e kadar, sıra 

numaralı alındılar karşılığında; Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara adresinde Toplu Konut 

İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak 

da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır aksi 

halde Posta gecikmesinden İdaremiz sorumlu değildir. 

5. Teklifler 28/03/2014 tarihinde, saat 15:00’de istekliler huzurunda İhale Komisyonu 

tarafından açılacaktır. 

6. Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet 

edilecektir. 

7. Teklifler, Teklif Alma Şartnamesi’nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek 

olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir. 

8. İhaleye katılabilmek için İSTEKLİ’lerde aşağıda belirtilen belgeler aranır: 

1. Türkiye’de tebligat için adres, 

2. Ticaret sicil gazetesi, 

3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2014 yılına ait), 

a. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 

belge. 

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

4. İmza sirküleri, 

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri. 

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin her 

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

5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

6. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının 

imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya 

bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır) 
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7. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesinde İş ortaklığında 

en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların 

hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri 

birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak 

belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir. 

8. İhale Dokümanı Alındı Belgesi 

9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge, 

10. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme 

tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge, 

11. Firma Deneyimi ile ilgili belgeler, 

Son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul 

edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin (iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme) 

verilmesi zorunludur. 

İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 100.000 m² 

komple bina,  Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür Eğlence ve Dinlenme Tesisleri v.b. 

inşaatı deneyim belgesi, iş bitirme, iş yönetme ve iş denetleme ile belgelendireceklerdir. Ortaklık 

olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin % 70’ini, 

diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az %30’unu karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil eden 

firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (%100) karşılaması halinde ise, diğer 

ortaklarda bu şart aranmaz. 

12. Mali Durum Bilgi ve Belgeler, 

İstekli (tek başına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek şekilde) bu işi 

yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm 

gereksinimlerini karşılayabileceklerini açıkça gösteren Mali Durum Bilgisi vereceklerdir. Bunun 

için genel müdürlük teyitli banka referans mektupları ile İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç 

yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış nüshalarını vereceklerdir. 

100.000.000 TL’den (Yüzmilyon Türk Lirası) az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

Bilanço veya eşdeğer belgeler; 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli 

görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler. 

Bu durumda; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 

dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 13 Mart 2014 – Sayı : 28940 

 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir ve 

bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş 

gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İhale veya son başvuru tarihi 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 üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu 

durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş 

ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış 

olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen 

bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

İş hacmini gösteren belgeler; 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

İsteklinin cirosunun 85.000.000 TL. taahhüt altında devam eden yapım işlerinin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 65.000.000 TL. den az 

olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 

tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak 

kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, 

ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir 

tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 

işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; YMM-SMMM tarafından aslına uygunluğu 

onaylanan ödemeye esas hakediş iç kapağı veya fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, 

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı 

suretleri sunulur. 
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Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir. 

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak 

tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

13. Aşağıda belirtilen makine-ekipman taahhütname ile istenmektedir ve iş süresince 

işyerinde bulundurulacaktır. 

 

Sıra No Makine, Ekipman cinsi ve Özellikleri Gerekli Minumum 

1 Kule Vinç 6 Adet 

2 Ekskavatör 4 Adet 

3 Traktör Kepçe 4 Adet 

4 Dozer 1 Adet 

5 İnşaat asansörü 20 Adet 

6 Kamyon 15 Adet 

7 Hiyap Vinç (30 tonluk) 3 Adet 

8 Vibratör 20 Adet 

9 Kalıp (beton yüzeyli) ve İskelesi 50.000 M² 

10 Kırıcı 2 Adet 

 

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması 

esastır. Ancak yüklenici firma yukarıdaki makine ekipmanı işin yapımı esnasında inşaat sahasında 

bulundurmakla yükümlüdür. 

Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise 

taahhütname verilmesi gerekir. 

İş ortaklıklarında, pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman 

ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. 

9. Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı İdare payı geliri (AKİPG)’ 

nin %3’üdür. Kesin teminat tutarı ise İdare payı geliri (AKİPG)’ nin %6’sıdır. 

10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

11. Söz konusu işe ait Teknik şartnameler ve plan notları aşağıda belirtilen adreste 

görülebilecektir. 

12. İhale dosyasını İdare’ den temin eden istekliler, ihale konusu işle ilgili sorularını, 

21/03/2014 tarihi saat 18:00’e kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile İdareye 

iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra İdareye ulaşan sorular dikkate alınmayacaktır. 

Sorular ile ilgili cevapları oluşturan “Açıklama veya Açıklamalar” ile gerekli durumlarda 

düzenlenecek “Zeyilname veya Zeyilnameler”, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en 

geç 2 (iki) gün önce tüm isteklilere İdare tarafından yazılı olarak tebliğ edilecektir. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Bilkent Plaza, B1 Blok,  06800 Bilkent-ANKARA 

Tel : 0 (312) 565 26 42 

Faks : 0 (312) 266 01 34 1955/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:        

1 - Satışa esas bedeli en az 225,00 TL. ile en çok 367.707,6 TL. arasında değişen; 

18/03/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 23,00 TL, en çok 

36.771,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Tekstil Malzemesi, Mensucat, Tül Perde, 

İplik, Rulman, Ahşap İnşat İskelesi, Akvaryum Isıtıcısı, tişört, fırın ve buzdolabı camı cinsi 

eşyadan oluşan 40 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No:1 

Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 19/03/2014 tarihinde saat 09.00'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı 

telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 

numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 

numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil 

olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına 

katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, 

elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 

 1942/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI YASANIN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:       

1 - Satışa esas bedeli en az 300,00 TL. ile en çok 382.490,78 TL. arasında değişen; 

18/03/2014 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 30,00 TL, en çok 

38.249,08 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kol saati, güneş gözlüğü, kamera, vs. cinsi 

15 (onbeş) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya 

adresindeki ihale salonunda 19/03/2014 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 1925/1-1 
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YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇİZMEBURUN İSTASYONUNDA FİGÜRE HALDE 

BALAST ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/26406 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 

b) Telefon Numarası : 0 422 2124800/4118 

c) Faks Numarası : 0 422 2124816 

d) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr  

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: ÇİZMEBURUN İstasyonunda 50.000 M3 

Figüre halde Balast Taşı (Volkanik kökenli bazalt, granit, diyorit, ve diyabez) Alımı,  

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

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

belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği 

Bürosuna; 25.03.2014 tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.  

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

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

zorunlu olup ; TCDD. 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00.-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. 1873/1-1 

—— • —— 
FIRIN TAMİRATI YAPTIRILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız Üretim alanında bulunan 1 Adet Fırının Tamiratı, teklif alma yoluyla 

yaptırılacaktır. 

2 - Yaptırılacak işle ile ilgili bilgi Fabrikamız Teknik İşler Müdürlüğünde temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 20.03.2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 1900/1-1 

————— 

MUHTELİF ALÜMİNYUM DOĞRAMA VE KOMPOZİT KAPLAMA ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Gökkuşağı Mağazasına 1 Takım Muhtelif 

Alüminyum Doğrama ve Kompozit Kaplama, teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü Satın Alma 

Şefliğinden temin edilebilir.  

3 - Teklifler en geç 20.03.2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 1901/1-1 
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KURUMUMUZ MÜESSESE MÜDÜRLÜKLERİ YER ALTI MADENCİLİĞİNDE 

KULLANILAN BAĞ DEMİRLERİNİN BÜKÜLMESİ, PERNO DELİKLERİNİN  

DELİNMESİ, İSTİFLENMESİ, YÜKLENMESİ VE BOŞALTILMASI  

4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0-372.259 47 78 / 

Fax : 0 372-251 19 00 – 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

          2 - İhale konusu işin adı  Birimi: Miktarı: 

          1 - GI profil 110 mm TL/ad 15.000 

          2 - GI profil 140 mm TL/ad 24.000 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 31.03.2014 Pazartesi – saat 15.00 

c) Dosya no : 1413809 

d) İhale kayıt no : 2014/30422 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 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, 

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

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) Bu şartnamenin 16’ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

5 - Ekonomik, hizmeti, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu 

belgelerin taşıması gereken kriterler; İstenmiyor 

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

7 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

8 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

9 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

10 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler en geç 31.03.2014- Pazartesi Günü – saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 

sorumlu değildir. 

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 1978/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

 “Biçerdöver Dane Ölçüm Sistemi ile Veri Toplama Hizmeti (2014)”, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

2003/6554 Sayılı Kararnameni 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle 

ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif 

vermeye davet edilecektir 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2014/30461 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul 

b) Telefon ve faks numarası : 0212 285 6949-0212 285 6724 

c) Elektronik posta adresi : kulh@itu.edu.tr 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve konusu : Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi’nde (TARBİL), 

gerçekleşen tahıl veriminin biçerdöver verim izleme 

cihazları ile Türkiye genelinde mekânsal çözünürlüklü 

toplanması için veri toplama hizmet sistemi kurulumu 

gerçekleştirilecektir. Bu amaçla veri toplama hizmet 

sisteminin kurulum, iletişimi, işlem yazılımları, veri 

kalite yönetimi, tarımsal işletme parsel geometrileri ile 

eşleştirilmeli mekânsal çözünürlüklü veri toplanması ve 

sistem entegrasyonuna yönelik olarak “Biçerdöver Dane 

Ölçüm Sistemi ile Veri Toplama Hizmeti” satın 

alınacaktır. 

b) Miktarı : 1 Kalem 

c) Yapılacağı yer : Türkiye Geneli 

d) Süresi : 90 gün içinde kurulum yapılacaktır. Kurulumdan 

itibaren 12 ay. 

3 - Ön yeterlik  

değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Maslak/İstanbul 

b) Tarihi ve saati : 28.03.2014 Cuma, 10.30 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı. 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu. 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname. 

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge. 

4.1.7. İstekliler, ihale konusu alım kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri 

işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde 

bırakılması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini 

İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgi 

sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Toplam alt yüklenici sayısı işletme 

hizmeti alınacak il sayısının 1/10’undan fazla olamaz. Alt yüklenici kullanılması halinde de 

teknik ve idari şartname yüklenici açısından idarenin tek muhatabı sözleşme tarafı olan 

yüklenicidir. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.-TL 

bedelle satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 1952/1-1 

—— • —— 

100.000 KG SOĞUK TUTKAL ALIMI KAPSAMINDA, 

ÜRETİM İÇİN NUMUNE TESLİMİ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

03.03.2014 TARİH 28930 SAYILI RESMİ GAZETE’DE DUYURUSU YAPILAN VE 

19.03.2014 TARİHİNDE İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN, AFYON MİNERALLİ 

SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 100.000 KG SOĞUK TUTKAL 

ALIMI KAPSAMINDA, ÜRETİM İÇİN NUMUNE TESLİMİNİN; ‘’TÜRK KIZILAYI AFYON 

MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ, GAZLIGÖL MEVKİİ İHSANİYE/AFYONKARAHİSAR’’ 

ADRESİNE EN GEÇ 17.03.2014 TARİH SAAT 12:00’A KADAR YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR. 

BU TARİH VE SAATTEN SONRA GÖNDERİLECEK NUMUNELER 

DEĞERLENDİRİLMEYECEK OLUP, DENEMESİ YAPILMAYAN FİRMALARIN 

VERECEĞİ TEKLİFLER KABUL EDİLMEYECEKTİR. 1977/1-1 
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2 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

2 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi 

(f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/30583 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

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

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

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 kalem Laboratuar Cihazı Alımı 

1 - Cad Cam Klinik Görüntüleme Cihazı  1 adet 

2 - Cad Cam Cihazı Frezleme Ünitesi  1 adet 

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

Birimi Beytepe Bürosu 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin 

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

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 20.03.2014 Perşembe günü saat 14.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

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

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

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,(üreticiden alınmış) 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

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

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

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

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

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

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı, 

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

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

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

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

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

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 
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yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8. Teklifler, 20.03.2014 Perşembe günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

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

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 1970/1-1 

————— 

İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLASMA-KÜTLE SPEKTROMETRESİ 

(İCP-MS) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

İndüktif Eşleşmiş Plasma-Kütle Spektrometresi (İCP-MS) Sistemi alımı işi 4734 sayılı 

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

dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) 

bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/30531 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

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

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

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İndüktif Eşleşmiş Plasma-Kütle Spektrometresi 

(İCP-MS) Sistemi   1 sistem 

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

Birimi beytepe Bürosu 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü içinde. 

3 - İhalenin 

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

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 17.03.2014 Pazartesi günü saat 15.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
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4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

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

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

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,(üreticiden alınmış) 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

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

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

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

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

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

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı, 

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

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

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

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

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

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

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

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8. Teklifler 17.03.2014 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

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

gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 1971/1-1 

————— 

GAZ KROMATOGRAFİ-KÜTLE SPEKTROMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometre Cihazı alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale 

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

hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca 

Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/30619 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

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

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

a) Niteliği, türü ve miktarı : Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometre Cihazı 1 adet 

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

Birimi beytepe Bürosu 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü içinde. 

3 - İhalenin 

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

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 20.03.2014 Perşembe günü saat 15.00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

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

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır: 
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a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,(üreticiden alınmış) 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

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

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

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

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

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

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı, 

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

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

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

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

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

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

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

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8. Teklifler 20.03.2014 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

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

gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 1972/1-1 
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MADENİ YAĞ ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

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

İhale kayıt numarası : 2014/28557 

1 - İdarenin  

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

b) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22.Km 

AFYONKARAHİSAR 

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

2 - İhale konusu malların  

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

belirtilmiştir. 

 

Madeni Yağ Alımı 

No 
MADENİ 

YAĞIN ADI 

MADENİ YAĞLARIN 

MARKASI (X) 

 

ÖLÇÜ 

 

MİKTAR 
AÇIKLAMALAR 

1 
Dizel motor 

yağı 

Petrol Ofisi Maximus 

süper dizel SAE 20/50 
Kg. 540 

İş Makinalarında 

kullanılacak. 

2 Karter yağı Petrol Ofisi Special 30 Kg. 900 

Derinkuyu pompaları, 

Kazan Dairesi Tesislerinde 

kullanılacak. 

3 

Şanzuman ve 

diferansiyel 

yağı 

Petrol Ofisi Maxgear 

Keban EP 90 
Kg. 2.960 

Fabrika içi küçük dişli 

kutuları, Kazan dairesi, 

Arıtım, Analiz, Sabit 

boşaltmalarda tesislerinde 

kullanılacak 

4 

Şanzuman ve 

diferansiyel 

yağı 

Petrol Ofisi Maxgear 

Keban EP 140 
Kg. 3.145 

Fabrika içi orta ve büyük 

dişli kutularında 

kullanılacak 

5 
Endüstritel 

türbin yağı 
Petrol Ofisi Türbin 68 Kg. 540 

Türbin Dairesi, Kazan 

Dairesinde kullanılacak 

6 
Hidrolik sistem 

yağı 

Petrol Ofisi Hydro oil 

HD 32 
Kg. 720 

İş makinalarında, Kazan 

dairesinde kullanılacak. 

7 
Hidrolik sistem 

yağı 

Petrol Ofisi Hydro oil 

HD 46 
Kg. 540 

PKF Filtreleri, Analiz 

lab, Sabit boşaltmalarda 

kullanılacak. 

8 Açık dişli yağı 
Petrol Ofisi Gravis     

M 1500 
Kg. 555 

Sonsuz vidalı açık 

dişlilerinde kullanılacak 

9 
Kapalı sistem 

dişli yağı 

Petrol Ofisi Gravis     

M 150 
Kg. 185 

Pancar bıçaklarında 

kullanılacak 

10 

Kompresör 

sirkülasyon 

yağı 

Petrol Ofisi 

Compressör oil XT 68 
Kg. 900 

Vidalı kompresörlerde 

kullanılacak 

11 
Endüstriyel 

gres yağı 

Petrol Ofisi Süper gres 

EP 2 
Kg. 2.700 

Kaymalı ve Rulman 

yataklarında kullanılacak 

12 
Hidrolik sistem 

yağı 

Petrol Ofisi Hydro oil 

HD 46 
Kg. 5.400 

Seyyar Pancar Boşaltma 

Makinaları için 

 

(X) Tesislerimizde geçmiş yıllar itibariyle Petrol Ofisi ürünü olan madeni yağ 

kullanılmaktadır. Tesislerimizde mevcut ve kullanılabilir durumda madeni yağ bulunduğundan 

ihale konusu ihtiyacımız mevcuda göre ilave olarak alınacaktır.  

Ayrıca Petrol Ofisi muadili başka marka madeni yağ için teklif verilmesi durumunda 

tesislerde kullanılabilir mevcut miktarın tahliyesi ile ayrıca aynı miktarın takviyesi masrafları 

başka marka teklif eden istekliye ait olacaktır. 
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b) Teslim yeri : Afyon Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : Malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe 

başlama tarihinden itibaren en geç 30 (Otuz) takvim günü 

içerisinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin  

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

b) Tarihi ve saati : 31.03.2014 Pazartesi günü saat 14:00  

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

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

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

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

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

zorunludur. 

7 - Teklifler, 31.03.2014 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası 

adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

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

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 1936/1-1 

—— • —— 
MUHTELİF MOTOR YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/27709 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 TEPEBAŞI/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 : 39 kalem (Cummins) muhtelif motor yedek parçaları 

katalog numaralarına göre satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 26/03/2014 - Saat 15:00 

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 

26/03/2014 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

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

olup aynı adresten 100,- 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. 1824/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doçent 

kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 25. ve 26. maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu 

için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan 

suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve 

belgeleyen dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4(Dört), Profesör kadrosuna 

başvuracakların ise 6(Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri 

gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer 

almaktadır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO ÜNVANI ADET 

Eğitim Fakültesi 
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları 

Öğretmenliği 
Profesör 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi  

Endodonti Anabilim Dalı Profesör 1 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı  Profesör 1 

Pedodonti Anabilim Dalı  Doçent 1 

 1944/1-1 

—— • —— 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILMAKTAN  

YASAKLAMA KARARINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

Bakanlık Makamının 20.02.2014 tarih ve 28492 sayılı Oluru ile Karayel Süt ve Süt 

Ürünleri İmalatı Hizmet Organizasyon Gıda Taşımacılık Müteahhitlik İnşaat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı olarak 40639195692 T.C. kimlik 

numaralı Mustafa Bayram GÜL hakkında sehven verilen ve 11.03.2014 tarih ve 28938 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26. maddesi 

gereğince 1 (bir) yıl süre ile bu Kanun kapsamında bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının 

ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 60694478936 T.C kimlik numaralı Ceyhun KÖRÜKÇÜ 

olarak düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 1958/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Gedikcan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, 104J pafta, 1388 ada, 2 parsel üzerindeki 808825 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı 

Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 6. maddesinin 2., 3., 4. fıkraları ve 

15. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50065 

Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime GEDİK (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil No:12387) sorumlu denetim elemanları 

Vahdet İNCE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16956, Oda Sicil No:20059) 

ve Hamza DUR’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 27644) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 

tarihli ve 1722 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 1924/1/1-1 

————— 

Gedikcan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Adana ili, Çukurova ilçesi, 20 İ III pafta 7808 ada ve 27 parsel üzerindeki 775843 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile Yapı 

Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 15.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Azime GEDİK’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil 

No:12387) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 29.01.2013 tarihli 595 sayılı ve 

05.03.2014 tarihli 1722 sayılı Bakanlık Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak 

durdurulmuş olan 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. 

maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 

faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek, 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1723 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 1924/2/1-1 

————— 

İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, L17b-18a-2d pafta, 181 ada, 1 parsel üzerindeki 703293 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan Cevat ŞARBALKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:20291) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 6 (altı) ay süre ile 

durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1724 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 1924/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Burdent Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 2831 Ada, 1 Parsel üzerindeki 684772 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve 3. maddesi ile Yapı 

Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 55681 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 389 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Burdent Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Necmettin 

UZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3618, Oda Sicil No:9446), Dilek 

ERDEM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6301, Oda Sicil No:16071) sorumlu 

denetim elemanları Kamil ÇAKMAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 3035, Oda Sicil No: 17308) ve Dilek TERCAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

35201) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1725 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1924/4/1-1 

————— 

Burdent Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 313 Ada, 7 Parsel üzerindeki 628814 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve 3. maddesi ile Yapı 

Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 55681 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 389 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Burdent Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Necmettin UZ 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3618, Oda Sicil No:9446), Dilek ERDEM 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6301, Oda Sicil No:16071) sorumlu denetim 

elemanları Kamil ÇAKMAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3035, 

Oda Sicil No: 17308) ve Nurdoğan IŞIK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

61662) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 07.05.2013 tarihli 4260 sayılı ve 

05.03.2014 tarihli 1725 sayılı Bakanlık Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak 

durdurulmuş olan 389 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burdent Yapı Denetim 

Tic.Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” 

başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 

faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek, 389 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1726 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1924/5/1-1 

————— 

Çap Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 32JIII pafta, 862 Ada, 7 parsel üzerindeki 273391 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9083 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına 
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kayıtlı 635 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çap Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu 

denetim elemanları Mehmet Ali POLATKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No: 

8339, Oda Sicil No: 6039), Nuray KIRAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

5585, Oda Sicil No: 10895), Nazif KÖRHASAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:1633, Oda Sicil No: 17928) ve Burak KÖRHASAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı Oda Sicil No:62340) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) 

yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici 

olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1727 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1924/6/1-1 

————— 

Doğan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B20B1C pafta, 705 Ada, 29 parsel üzerindeki 262221 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 574814-522336 Ticaret Sicil No ile 

İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 504 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğan Yapı 

Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Emirhan ÖZKAN (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:13172, Oda Sicil No: 13472), Hasan İlhan DİNÇER (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13671, Oda Sicil No: 24767) ve Tuncay COŞKUN’un (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66365) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1728 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1924/7/1-1 

————— 

Asa Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B3A pafta, 633 Ada, 26 parsel üzerindeki 746701 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3356 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy 

Ticaret Odasına kayıtlı 903 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asa Yapı Denetim Ltd.Şti. 

ile sorumlu denetim elemanları Cemil YAMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 8199, Oda Sicil No: 16677), Cemal AYDOĞAN (İnşaat Mühendisi , Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 534, Oda Sicil No:26463) ve Salih Levent KAÇAR’ın (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 53267) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1729 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1924/8/1-1 

————— 

Tekniker Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29L1D pafta, 687 ada, 6 parsel üzerindeki 736780 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3055 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret 
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Odasına kayıtlı 896 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tekniker Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti. 

ile sorumlu denetim elemanları Yıldız YALÇINLAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:8836, Oda Sicil No:7514), Mustafa Kemal KIRANDAĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1038, Oda Sicil No:26055), Mehmet Cemal AYDIN (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:84, Oda Sicil No:23579), Nurettin 

KAMARLI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15568, Oda Sicil 

No:74155), Tayfun KUŞLUOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:11453, Oda Sicil No:5264), Nihat ŞENOL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:15528, Oda Sicil No:15009), Kenan ÇANKAYA (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No:60250), Gülşah BASKIN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:23715) ve 

Kenan ACAR’ın (İnşaat Teknik Öğretmeni, Yardımcı Konrol Elemanı, T.C. Kimlik 

No:38116762116) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1730 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1924/9/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli, Didim İlçesi, Altınkum Mahallesi, 11B3A pafta, 2559 ada, 2 parsel üzerindeki 

754758 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın 

Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim 

Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No:20439), İbrahim Özgür TUFAN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:57702) sorumlu denetim elemanları Hüseyin AVGAN (İnşaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:352, Oda Sicil No: 34757), Battal KAYAR (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22235, Oda Sicil No:31877), Hüseyin 

AYAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10323, Oda Sicil No:8424), Mehmet 

Çetin AKÇORA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12317, Oda Sicil 

No:1590), Çetin MUMCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15543, 

Oda Sicil No: 20513), Selim ZAİMOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:69434), Selim KAVURMACI (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270) ve 

Engin KOCAMAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67314) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 

28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1731 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1924/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Apaydın Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 4852 ada, 32 parsel üzerindeki 

888952 ve 888976 YİBF nolu (yapı tektir) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 

2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11022 

Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1195 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 

sahip Apaydın Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mahmut KILIÇ (Şirket Müdürü, 

İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67669) sorumlu denetim elemanları Hülya 

BEYAZ TUNÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19205, Oda Sicil No:31989), 

Nurcan DALGIÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11508, 

Oda Sicil No:39074) ve Adnan DEVEDURĞA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No:93922) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1732 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1924/11/1-1 

————— 

Fayda Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli, Didim İlçesi, Mersindere Mevkii, 500 ada, 1 parsel üzerindeki 209844 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 121396 Ticaret Sicil No ile İzmir 

Ticaret Odasına kayıtlı 475 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd.Şti. 

ile Hakkı AKBIYIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11523, Oda Sicil No: 

33472), Yavuz ÇÖĞÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12886, 

Oda Sicil No:31945), Mustafa Kemal HIZAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:2389, Oda Sicil No:6109), Ali KARALI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:13977, Oda Sicil No:33977), Tevfik DURU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:8717, Oda Sicil No: 705) ve Ümit İRİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:66479) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 

başlatılması,  

Fayda Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve 28762 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1733 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1924/12/1-1 

————— 

Teknik El Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kapaklı Beldesi, 29L1A pafta, 616 ada, 17 parsel 

üzerindeki 800399 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 
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maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1911 Ticaret 

Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 465 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Teknik El Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Şaban Haluk UZEL (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3580, Oda Sicil No:5673), Halil GÜVENÇ (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10721, Oda Sicil No:23370), Kazım 

DUMAN (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3681, Oda Sicil 

No:253314), Hüseyin İBAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4514 Oda 

Sicil No:23188) ve Hilal AYDAN’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. 

No:39224066776 ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 01.11.2013 tarihli ve 28808 sayılı 

Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 465 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Teknik El Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim 

faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç 

defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi 

Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 465 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1734 sayılı 

Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1924/13/1-1 

————— 

Kayra Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, 91 ada 30 parsel üzerindeki 855439 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (f) ve (g) fıkralarında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11896 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret Odasına kayıtlı 

1512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayra Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Hüseyin Emre POLAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79640), 

Ahmet TETİK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21803, Oda Sicil 

No:57527) ve Gülbin TORUN’un (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21802, Oda 

Sicil No:18143) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1735 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1924/14/1-1 

————— 

Kayra Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, 91 ada 30 parsel üzerindeki 855447 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (f) ve (g) fıkralarında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11896 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret Odasına kayıtlı 

1512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayra Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Hüseyin Emre POLAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79640), 

Ahmet TETİK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21803, Oda Sicil 

No:57527) ve Gülbin TORUN’un (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21802, Oda 
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Sicil No:18143) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1736 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1924/15/1-1 

————— 

Günay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Çorum ili, Merkez ilçesi, 19K3B pafta, 3704 ada 122 parsel üzerindeki 872408 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (f) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11888 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret 

Odasına kayıtlı 1250 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Günay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

kuruluş ortağı veya yetkilisi Günay ÇİMEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:17352, Oda Sicil No:41781), Veli UĞURLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:19702, Oda Sicil No:50852) sorumlu denetim elemanları Oya ERGÜL (Mimar, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13592, Oda Sicil No:16478) ve Erdoğan KOÇDAR’ın 

(Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12286, Oda Sicil No:9301) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 

05.03.2014 tarihli ve 1737 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1924/16/1-1 

————— 

Erdem İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Ankara Erdem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan; 

Ankara İli, Pursaklar İlçesi, 214 ada, 19 parsel üzerindeki 111499 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d), (e) ve (g) fıkrası ile 6. 

maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 97899 Ticaret Sicil No ile Ankara 

Ticaret Odasına kayıtlı 166 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erdem İnşaat Yapı Denetim 

Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Barış OYMAN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48549) sorumlu denetim elemanları Raşit Şemsettin ESEN 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6473, Oda Sicil No: 31230), Nihat 

SERTTAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 333, Oda Sicil No: 2263), Meral 

GÖKSU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2268, Oda Sicil No: 

21557), Selçuk TEKİNDAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

4611, Oda Sicil No: 3395) ve Vural AKTEPE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No: 60452) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Söz konusu yapıda denetim sorumluluğunu üstlenen ve denetim sorumluluğunu 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (g) ve (h) fıkralarında öngörülen 

esaslara göre yerine getirmediği anlaşılan 237658 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına 

kayıtlı 698 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ankara Erdem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet ÇALIŞ (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 66319) sorumlu denetim elemanları Uğur GÜVEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama 
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Denetçisi, Denetçi No: 8815, Oda Sicil No: 28127), Osman KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7319, Oda Sicil No: 45316), Dursun ERDOĞAN ( Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2031, Oda Sicil No: 14572), Ruhi KÖKSAL (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9477, Oda Sicil No: 12702), İbrahim 

GÜVEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7747, Oda Sicil No: 

5982) ve Mustafa ŞAHİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67418) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 

tarihli ve 1738 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1924/17/1-1 

————— 

Erdem İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ankara ili, Pursaklar ilçesi, 214 ada, 19 parsel üzerindeki 111534 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d), (e), ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 97899 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret 

Odasına kayıtlı 166 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erdem İnşaat Yapı Denetim Ltd.Şti. 

ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Barış OYMAN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 48549) sorumlu denetim elemanları Raşit Şemsettin ESEN (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6473, Oda Sicil No: 31230) ve Vural 

AKTEPE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60452) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 26.04.2007 tarihli 993 sayılı ve 

05.03.2014 tarihli 1738 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak 

durdurulmuş olan 166 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erdem İnşaat Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. 

maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 

faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek, 166 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1739 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1924/18/1-1 

————— 

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 517828 YİBF nolu 

yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 

sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 02.01.2014 tarihli ve 

28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Asuman DURKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:7650, Oda Sicil No:6875) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre 

ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, 05.03.2014 tarihli ve 1740 sayılı Makam 

Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1924/19/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Troya-17 Yapı Denetim Ltd. 

Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı” ifadesinin çıkarılarak, 

“Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı” ifadesinin eklenmesi, 04.03.2014 tarihli ve 1694 sayılı 

Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 1923/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 39. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/345 Esas, 2012/50 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 1926/1-1 

—— • —— 
Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik 

yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede 

aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. 

  

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ 

DOÇENT KADROLARI İÇİN; 

 Lisans Belgesi 

 Yüksek Lisans Belgesi 

 Doktora veya Uzmanlık Belgesi        1 (Bir) Takım 

 Doçentlik Belgesi 

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

  

 2 (İki) Adet Fotoğraf 

Doçent kadroları daimi statüde olup, 

başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; 

Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca 

Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve 

Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya 

ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi 

Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Derece Açıklama 

İlköğretim Matematik 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

İzomorfizm Kavramının Öğretimi 

Konusunda Çalışmış Olmak. 

İlköğretim Matematik 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Geometri Eğitimi Konusunda 

Çalışmış Olmak. 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Derece Açıklama 

İslam Tarihi 
Doçent 1 1 

Endülüs Tarihi Konusunda Çalışma 

Yapmış Olmak. 

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU 

Bölümü K. Unvanı Adedi Derece Açıklama 

Hemşirelik 
Doçent 1 1 

Hemşirelik Alanında Doçentlik 

Unvanına Sahip Olmak. 

 1921/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/121966 

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 

Ekom Gıda ve İnş. Kimya San. ve 

Tic. Taah. Ltd. Şti. 

Telekominikasyon Petrol San. ve 

Tic. Ltd. Şti. 

Mustafa Şahin 

Adresi 

Kızılırmak Mah. 1450 Sok. 53 Cad. 

Ulusoy Plaza No: 9 Kat: 6 Daire: 24 

Çukurambar / Balgat/ Ankara 

Erciyes İşyerleri Sit. 201 Cad.    

No: 128 Macunköy/Ankara 

Çukurambar/Balgat/Ankara 

T.C. Kimlik No.  42331987940 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Ostim V.D. 3300012960  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 107608  

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 (  ) 

 1956/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

 

Toplantı Tarihi ve No : 19.02.2014-81 Toplantı Yeri : SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 19.02.2014-1581 

  

 

  

Sinop İli, Gerze İlçesi, Belören Köyü, Kilise Yanı Mevkii, 2056, 2057, 2058, 2059, 

parseller de yer alan ve Köy tüzel kişiliğine ait Mezarlık alanın I.derece arkeolojik sit alanı olarak 

tesciline yönelik Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.12.2013 gün ve 2935 sayılı 

yazısı, tescile ilişkin kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 

25.12.2013 gün ve 209960 sayılı, Sinop Valiliği İl Özel İdaresinin 09.01.2014 tarih ve 279 sayılı, 

Sinop Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 09.01.2014 tarih ve 156 sayılı yazıları, 

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 14.01.2014 tarih ve 44 

sayılı inceleme değerlendirme raporu okundu, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Gerze İlçesi, Belören Köyü, Kilise Yanı Mevkii, 2056, 2057, 2058, 2059, 

parseller de yer alan ve Köy tüzel kişiliğine ait sınırları belirlenen 1/2500 ölçekli kadastral 

haritada işaretli mezarlık alanın 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa 

kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit alanları 

bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanları olduğundan bu sit alanında kireç, taş, 

tuğla, mermer, kum, maden vb. herhangi bir ocak açılamayacağına; taş, toprak, kum vb. 

alınamayacağına; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. dökülemeyeceğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2014-83 Toplantı Yeri : SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2014-1632   

 

 

Amasya İli, Göynücek İlçesi, İkizkaya Köyü, 7 parsele yönelik tescil değerlendirmesine 

ilişkin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 04.12.2013 

tarih ve 390 sayılı raporu, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanının 18.02.2014 tarih ve 58 sayılı İnceleme değerlendirme raporu, tescil talebine ilişkin 

kurum görüşlerinin alındığı Amasya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 07.01.2014 

gün ve 000138 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 07.01.2014 tarih ve 2586 sayılı, 

Amasya Valiliği İl Özel İdaresinin 04.02.2013 tarih ve 1079 sayılı yazısı ekleri ve ilgili dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

Amasya İli, Göynücek İlçesi, İkizkaya Köyü, 7 parselde kalan yerleşim alanının, 2863 

sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan yerlerden olması nedeniyle III.derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine, belirlenen parsele III.derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh 

konulmasına, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve 

belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, bu sit alanında aşağıda belirlenen geçiş 

dönemi koruma-kullanma şartlarının geçerli olduğuna karar verildi. 

 

AMASYA İLİ,GÖYNÜCEK İLÇESİ İKİZYAKA KÖYÜ 

III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI 

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA- KULLANMA ŞARTLARI 

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı 

ilke kararının 3. Maddesine göre: 1-III. derece arkeolojik sit alanları Koruma- kullanma kararları 

doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek alanlardır. 
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Bu alanlarda, 

1) Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesine, bu şartlar belirlenirken, 

-Öneri yapı yoğunluğunun, mevcut imar planı ile belirlenmiş yoğunluğu aşmamasına,  

-Alana gelecek işlevlerin uyumuna,  

-Gerekli alt yapı uygulamalarına,  

-Öneri yapı gabarilerine,  

-Yapı tekniğine ve malzemesine,  

  -Mevcut ve olası arkeolojik varlıkların korunması ve değerlendirilmesini sağlayacak bir 

biçimde çözümler getirilmesine, 

2) Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde 

arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına, 

3) Bu ilke kararının alınmasından önce Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmış yerlerde 

planın öngördüğü koşulların geçerli olduğuna,  

4) Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze 

müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla 

ilgili varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip 

kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine,  

5) III. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma 

kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine, 

e) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,  

6) Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer , kum, 

maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin 

dökülmemesine,  

7) Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanlarda 

koruma kurulunca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralleri yapılabileceğine,  

8) Sit alanlarındaki su ürünleri üretim ve yetiştirme tesislerine ilişkin yürürlükteki ilke 

kararının geçerli olduğuna, 
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e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6529 Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2014/5949 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma

Fonu Arasında Yemen Ulusal Diyalog ve Anayasa Reformu Vakıf
Fonuna İlişkin Standart İdari Düzenlemesinin Onaylanması
Hakkında Karar

2014/6019 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan
Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına
İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce

Yapılacak Denetimler ve Kontrolörler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 23/1/2014 Tarihli ve 2013/2602 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2012/574 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/1335 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/3007 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/3912 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/5554 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 12/3/2014 tarihli ve 28939 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Uyuşmazlık
Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


