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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6101
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak

yer alan Çatalzeytin Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kapatılması; İçişleri Bakanlığının
26/2/2014 tarihli ve 34904 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun
17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/3/2014 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

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

20 Mayıs 2014
SALI

Sayı : 29005



Karar Sayısı : 2014/6183

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 3 adet şube müdürlüğü

kurulması; adı geçen Bakanlığın 19/3/2014 tarihli ve 8851 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli

ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/3/2014

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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Karar Sayısı : 2014/6271

Şırnak İli, Silopi İlçesi, Aktepe ve Ovaköy mevkilerinin yolcu giriş-çıkışlara açık

Aktepe Daimi Kara Hudut Kapısı ve Ovaköy Daimi Kara Hudut Kapısı olarak tespiti; İçişleri

Bakanlığının 9/4/2014 tarihli ve 56412 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun

1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/4/2014 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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Karar Sayısı : 2014/6273

Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yer alan Adapazarı Orman Bölge Müdür-

lüğünün adının Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve Eskişehir Orman

Bölge Müdürlüğüne bağlı bulunan Dinar Orman İşletme Müdürlüğünün Isparta Orman Bölge

Müdürlüğüne bağlanması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 8/4/2014 tarihli ve 54 sayılı yazısı

üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

21/4/2014 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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Karar Sayısı : 2014/6352

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 1 adet daire başkanlığı ve

3 adet şube müdürlüğü kurulması; adı geçen Bakanlığın 24/4/2014 tarihli ve 12438 sayılı yazısı

üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar

Kurulu’nca 5/5/2014 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. IŞIK                                          İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                              N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.     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                                  A. İSLAM                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                              Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı V.                     Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                             A. Ç. KILIÇ

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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YÖNETMELİKLER

Cumhuriyet Üniversitesinden:
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI

TIP YÖNTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Geleneksel ve Ta-

mamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı

Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (CÜGTAM): Cumhuriyet Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yön-

temleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını analitik olarak değerlendirmek.
b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.
c) Tıp eğitimi esnasında öğrencilere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını ta-

nıtmak.
ç) Geleneksel ve tamamlayıcı yöntemlerin sadece bu alanlarda yetkilendirilmiş hekimler

tarafından uygulanmasını temin etmek için eğitimler düzenlemek.
d) Merkezde gerçekleştirilecek araştırmalar sonunda ülkemizde bulunan endemik tıbbi

bitki türlerini ekonomik ürüne dönüştürme fırsatı oluşturmak.
e) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında uluslararası rekabet gücüne sahip bir merkezi

ülkemize kazandırmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yü-

rütür:
a) Sağlık Bakanlığınca kabul edilmiş olan akupunktur, hipnoz, fitoterapi, hidroterapi

gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını bilimsel yöntemlerle araştırmak, uygulamak
ve öğretmek.
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b) Dünyada kabul gören homeopati, osteopati, kupa tedavisi, hirudoterapi, aromaterapi,
biyoenerji gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını araştırarak ülkemizde uygulana-
bilirliğini tespit etmek.

c) Çalışmalarını ve araştırmalarını yürütürken, gerektiğinde tıbbi laboratuvar, görün-
tüleme yöntemleri, bilgi işlem, basımevi, ulaşım, atölyeler, toplantı salonları gibi Üniversitenin
mevcut imkânlarından yararlanmak.

ç) Geleneksel ve diğer tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hekimler ve halk arasında doğru
bir şekilde ve yeterince bilinmesini sağlamak için, gerek hekimlere gerekse topluma yönelik
bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlemek.

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hekim dışı kişiler tarafından uygulan-
masının önüne geçmek amacıyla hekimleri yetkilendirmek üzere eğitmek.

e) Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirliği içinde araştırmalar yapmak.
f) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri

gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.
g) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri

desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve
benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

fından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür tarafından, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından bir kişi Mü-

dür Yardımcısı olarak önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı; Müdürün
bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder ve Müdür tarafından verilen görevleri yapar.
Müdür yardımcısının da bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak
bırakılır. Görevden ayrılma ve vekâlet altı ayı aşamaz.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve

Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
c) Merkez bölüm ve gruplarının yöneticilerini seçmek için Yönetim Kuruluna öneride

bulunmak; bölüm ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
ç) Merkez ve bağlı birimlerin çalışmalarını organize etmek ve düzenli olarak çalışma-

larını sağlamak, bu çalışmaları desteklemek.
d) Merkezin bütçe teklifini hazırlamak ve Yönetim Kurulunda görüşülmesinden sonra

Rektörün onayına sunmak; onaylanan bütçeyi ve çalışma programlarını uygulamak.
e) Merkezin tüm çalışmalarını düzenlemek, plan, proje, program ve çalışma raporlarını

hazırlamak ve çalışma programlarının yürütülmesini sağlamak.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
g) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanı

ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen
en az üç en çok beş kişi ile Müdür ve Müdür Yardımcısından oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılma ve vekâlet altı
ayı aşamaz. Süresi bitmeden ayrılanlar veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendiri-
lenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

(3) Yönetim Kurulu; Müdürün, Müdür bulunmadığı zamanlarda ise Müdür Yardımcı-
sının başkanlığında salt çoğunlukla toplanır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri, yönetimi ve çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak, çalış-

ma düzenini belirlemek, plan, proje ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak.
b) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, pa-

tent gibi haklara ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit
etmek, ürünlerin hizmet ve ücretini belirlemek.

c) Önerilecek bölüm ve grupları teşkil edip, bunların çalışma esaslarını belirlemek, Mü-
dürün önereceği Danışma Kurulu üyeleri ile bilimsel danışmanların seçimi konusunda karar
almak.

ç) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı

üzerine Rektör tarafından Üniversite içinden veya dışından üç yıl için görevlendirilen en az üç
kişiden oluşur. Danışma Kurulu, yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kurulunun görevi, Mer-
kezin faaliyet alanları ile ilgili konularda strateji belirlenmesine katkıda bulunmaktır. Süresi
dolan Danışma Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 14 – (1) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü mal-

zeme, alet, ekipman, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mustafa Kemal Üniversitesinden:
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE

UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı olarak

kurulan Mustafa Kemal Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve organların görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Mustafa Kemal Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Al-

gılama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Mustafa Kemal Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ç) Rektör: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkez; uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) sun-

duğu imkânlardan yararlanarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterir:
a) Üniversitede daha etkin bilim ve araştırmalar yapmak,
b) Türkiye ve bölgede doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağla-

mak,
c) Karşılaşılan doğal ve beşeri sorunlara hızlı, etkin çözümler üretmek,
ç) Karar vericilerin doğru ve hızlı karar vermelerine yardımcı olmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Lisans ve lisansüstü düzeyde; uzaktan algılama, sayısal görüntü işleme, uydu ve uzay

teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri, küresel konumlama sistemi gibi alanlarda eğitim-öğretim
yapmak, tez çalışmaları ve bilimsel araştırmalar yürütmek.

b) Farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek ortak çalışmalar yapmak.
c) Bilimsel çalışmalar neticesinde elde edilen sonuçlara yönelik rapor, bülten, proje,

kitap, makale, dergi, harita ve benzeri yayınlarda bulunmak.
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ç) Kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların meslek uzmanlarına uzaktan algılama
ve coğrafi bilgi sistemleri konularında kurslar, meslek içi eğitim, yaz okulları ve sertifika prog-
ramları ile ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar düzenlemek.

d) Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojisi kullanılarak proje, bilirkişilik
ve danışmanlık faaliyetleri yapmak.

e) İlgili kamu kurum ve kuruluşlara yönelik araştırma projeleri planlamak, önermek ve
bu projeleri hayata geçirmek.

f) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri
kullanılarak sorun çözmeye yönelik araştırma projeleri geliştirmek ve yürütmek.

g) Eğitim-öğretim faaliyeti sırasında ve proje uygulamalarında kullanılan ve kullanıl-
mak üzere temin edilen verilerin depolanmasıyla veri bankası oluşturmak.

ğ) Önemli tarımsal potansiyele sahip olan bölgemizde mevcut arazi kullanımı (ekili
alanlar, sulanabilen sahalar, otlaklar, orman sınırları, dağlık kısımlar ve benzeri), arazi toplu-
laştırma, rekolte tahmin analizleri ve ileriye yönelik arazi kullanımı konularında araştırma ve
planlamalar yapmak.

h) Doğal afet konularında coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemleriyle
analizler yapmak, erken afet uyarı sistemleri geliştirmek ve uygulamak.

ı) İskenderun Körfezinin kullanımı ve yönetimi ile kıyı kullanımı ve planlaması konu-
larında projeler geliştirmek ve uygulamak.

i) Hatay İlinde ve bölgemizde kent bilgi sistemleri geliştirerek ilgili kurumların yeraltı
ve yerüstü yapı ve altyapılarını (kanalizasyon, telefon, elektrik, doğalgaz ve benzeri) CBS or-
tamında haritalamak, kentsel dönüşüm, kent planlaması, peyzaj tasarımı gibi konularda projeler
yapmak ve uygulamak.

j) Hatay İlinde ve çevresinde havza analizleri yaparak havza yönetimi sistemleri geliş-
tirmek ve uygulamak.

k) Küresel ısınma sonucu çok daha önemli hale gelen su kaynakları ve kullanımı ile il-
gili projeler geliştirmek ve uygulamak.

l) Amaca uygun yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi paylaşımı ve ele-
man değişiminde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri konula-

rında araştırmalar ve yayınlar yapmış olan ve tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör
tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendiri-
lebilir.

(2) Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden bi-
risini Müdür Yardımcısı olarak belirler.

(3) Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdür Yardımcısı
Merkez Müdürüne vekâlet eder. Merkez Müdürünün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi
başında bulunamaması durumunda aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunladır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
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b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları

yapmak.
ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmaktır.
Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur.

Diğer üyeler Merkezin çalışma alanları ile ilgili, tam gün çalışan, Merkez Müdürünün önereceği
iki katı öğretim elemanı aday arasından Rektör tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir.
Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılanların veya
altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri
görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerektiğinde de Merkez Mü-
dürünün çağrısı üzerine çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğ-

retim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmeleri için Rektörlüğe sunmak.
ç) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-
rimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-
lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje
ve benzeri hizmetlerin, döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek.

f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personeli Rektöre önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen elemanlarca karşılanır.
(2) Projeler kapsamında Üniversitenin lisans veya lisansüstü öğrencileri Merkez Mü-

dürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilebilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.
Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümlerine göre işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü

yürütür.

20 Mayıs 2014 – Sayı : 29005                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Piri Reis Üniversitesinden:

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Piri Reis Üniversitesine bağlı enstitüler ta-

rafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Piri Reis Üniversitesinde yürütülen tezli ve tezsiz

yüksek lisans ve doktora programları öğretimi ile bunların gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel

araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri

kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Kurul: Piri Reis Üniversitesi Senatosunu,

b) Akademik Yarıyıl: Akademik Kurul tarafından kabul edilen bir akademik takvim ya-

rıyılını,

c) AKTS: Bologna Süreci ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)’ne göre ders, uy-

gulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesi sistemini,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Anabilim Dalı (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin beşinci mad-

desinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birim-

leri,

e) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Enstitü anabilim dalının, anabilim dalı başkanı, li-

sansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora

ünvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Anabilim Dalı Başkanı (EABDB): Bu fıkranın (d) bendindeki tanımlar çerçevesinde

enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimin başkanını,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve lisansüstü tez çalışma dönemlerinde

rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

ğ) Enstitü: Piri Reis Üniversitesi’ne bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

h) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve

enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Müdürü: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Li-

sansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin üçüncü maddesi

uyarınca Rektör tarafından atanan enstitünün işleyişinden sorumlu akademik personeli,
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i) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardım-

cıları ve enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç

öğretim üyesinden oluşan kurulu,

j) Eş Danışman: Tezli lisansüstü programındaki öğrencinin tez veya uygulama konu-

sunun özelliği gereği enstitü yönetim kurulunca atanan, doktora ünvanı almış yur tiçi ve yurt

dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumundaki ya da yükseköğretim kurumu dışındaki ki-

şiyi,

k) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı,

l) Kredi: Bir yarıyıl öğretim süresi içinde bir derse ait haftalık bir saat teorik ders veya

iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemini,

m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için enstitüye kayıtlı lisans veya yüksek lisans

mezunu öğrenciyi,

n) Öğrenci Kabul Komisyonu: Her akademik yarıyıl öncesi enstitü anabilim dalı baş-

kanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan Üniversitenin öğretim üyeleri

içinden seçilen en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesi ve/veya doktora ünvanına sahip öğretim

görevlisinden oluşan ve o yarıyıl için programa yapılan başvuruları değerlendiren komisyonu,

o) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumundan lisans veya yüksek lisans derecesi ile

mezun olup, belirli bir konuda bilgilerini artırmak isteyerek özel statüde lisansüstü derslerini

takip eden ancak enstitüye kayıtlı olmayan kişileri,

ö) Program: Yüksek lisans derecesine ve doktora unvanlarına yönelik olarak belirli sa-

yıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile proje, doktora yeterlik sınavı, yüksek

lisans tez ve uygulamalarını içeren lisansüstü programını,

p) Program Akademik Kurulu: Aynı enstitü anabilim dalında birden çok program olduğu

durumlarda her program için kurulan kurulu,

r) Program Yürütme Kurulu: İlgili anabilim dalı tarafından atanmış üç öğretim üyesi

ve/veya doktora ünvanına sahip öğretim görevlisinden oluşan ilgili lisansüstü programın yü-

rütülmesinden sorumlu olan kurulu,

s) Program Koordinatörü: Anabilim dalı başkanının önerisiyle ilgili Anabilim Dalının

öğretim üyeleri arasından Enstitü Kurulu tarafından atanan her bir lisansüstü programın yürü-

tülmesinden sorumlu olan öğretim üyesini,

ş) Rektörlük: Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünü,

t) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak bir danışmanın

rehberliğinde hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

u) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-

malarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri danışmanı olmak üzere en az

üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ü) TOEFL: Uluslararası sınavlardan olan Test of English as a Foreign Language Sına-

vını,

v) Üniversite: Piri Reis Üniversitesini,

y) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

z) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar ve Eğitim-Öğretimin Temel İlkeleri

Lisansüstü programların kapsamı
MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; yüksek lisans ve doktora düzeylerinde yapılır.

Bunlardan;
a) Yüksek Lisans Programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans

diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim,
bilimsel araştırma, tez, proje ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programları tezli,
tezsiz veya seçime bağlı tezli olabilir. Bir yüksek lisans programında bu seçeneklerden hangi-
sinin uygulanacağına ilgili program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim dalı başkan-
lığının ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşleri ve Akademik Kurul onayı ile karar verilir.

b) Doktora programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, ye-
terlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bi-
limsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmayı amaçlar.

Öğretim programlarının açılması
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin
7 nci maddesinde belirtildiği gibi enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak Rektörün
önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile bir enstitü anabilim dalında, o enstitü anabilim da-
lından değişik adlar taşıyan veya disiplinlerarası lisansüstü programlar da açılabilir.

(2) Lisansüstü programlar, yurtiçi ve yurtdışı ortak lisansüstü programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların Akademik Kurul tarafından hazırlanan uygulama usul ve esas-
ları, Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur.

Öğretim dili
MADDE 7 – (1) Üniversitede lisansüstü öğretimi İngilizce ve/veya Türkçe olarak ya-

pılır. Değişim programları çerçevesinde, eşdeğerliliği kabul edilen ancak farklı yabancı dilde
alınan dersler İngilizce ders kapsamında değerlendirilir.

Enstitü anabilim dalı stratejik planları
MADDE 8 – (1) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu; kısa, orta ve uzun vadeli li-

sansüstü eğitim, politika ve stratejilerini ve buna bağlı olarak lisansüstü programlarını esas
alan bir stratejik plan hazırlar. Bu planlar, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yü-
rürlüğe girer.

Lisansüstü programların yürütülmesi
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programları anabilim dalı başkanlıklarına bağlı olarak

program koordinatörünün yönetiminde program yürütme kurullarınca yürütülür. Anabilim dalı
başkanı program koordinatörü de olabilir. Bu konu ile ilgili esaslar Akademik Kurul tarafından
belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlara Başvuru, Giriş, Kabul ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlarının kontenjanları ve başvuru koşullarının ilanı
MADDE 10 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar, başvuru

koşulları ve lisansüstü programlarına kabul için adaylarda aranacak nitelikler program türüne
bağlı olmak üzere, anabilim dalının önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ve Üniversite
Yönetim Kurulunun onayından sonra Üniversite tarafından ilan edilir.
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Programlara başvuru

MADDE 11 – (1) Programlara başvuru aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi

kaydıyla, istenilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılır.

Yüksek lisans ve doktora programlarına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun

olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir; ancak Akademik Kurul,

program gerekliliklerinin karşılanması koşuluyla belirlenen programlar dışından da öğrenci

kabulüne karar verebilir. Programlara başvuruda adaylarda aranan koşullar şunlardır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmak veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin

son yarıyılında olmak. (Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, diplomanın

YÖK tarafından denkliğinin onandığına dair belgenin aslı veya Üniversite tarafından onaylan-

mış suretinin ya da YÖK’e denklik başvurusunda bulunulduğuna dair belgenin aslı veya Ku-

rumca onaylı suretinin sunulması gerekir. Denklik belgesinin aslının ilk yarıyılın sonuna kadar

ibraz edilmesi zorunludur.)

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) son üç yıl içinde başvu-

rulan programın puan türünde 55 standart puandan (lisans diplomasıyla doktora programına

başvuranlar için 80 standart puandan) az olmamak koşuluyla  başvuranlardan ilgili anabilim

dalının önerisiyle Akademik Kurul tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmak

(Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı aranmaz).

c) Fen Bilimleri Enstitüsü programlarına başvuru için ALES Sayısal puan türünde, Sos-

yal Bilimler Enstitüsü programlarına başvuru için ise ALES Eşit Ağırlık puan türünde değer-

lendirmeye girmiş olmak.

ç) Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES eşdeğeri olarak uluslararası düzeyde kabul

gören Lisansüstü Değerlendirme Sınavı (Graduate Record Examination - GRE) ve Lisansüstü

Yönetim Bilimlerine Giriş Sınavından (Graduate Management Admission Test – GMAT) bu

fıkranın (b) fıkrasında belirtilen standart puanların eşdeğerine sahip olmak.

d) Doktora programında öğrenci kabulünde; anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fran-

sızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden mer-

kezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği

kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak  (Bu

asgari puanların girilecek puanların özelliklerine göre yükseltilmesine Akademik Kurulca karar

verilebilir).

e) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranlar için 4.00 üzerinden en az 3.00

veya muadili bir lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak.

İngilizce yeterlik

MADDE 12 – (1) İngilizce yürütülen lisansüstü programlarda öğretim dili yeterliğinin

belirlenmesi için aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Lisansüstü adayların İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığının belirlenmesi

için ilanda belirtilen yer ve zamanda, Rektörlükçe görevlendirilecek birim veya Üniversitenin

İngilizce Hazırlık Bölümü tarafından yapılacak İngilizce yeterlik sınavına alınırlar.
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b) Lisansüstü adayları arasında İngilizce sınavı sonucuna göre yeterli bulunanlar ve/veya

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Akademik Kurulca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve

ulusal sınavların birinden İngilizce için belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler

İngilizce hazırlık programından muaf tutulur.

c) Öğretim dili İngilizce olan diğer üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olup en

çok üç akademik yıl içerisinde Üniversitedeki lisansüstü programa başvuruda bulunan adaylar

da İngilizce hazırlık programından muaf tutulabilir.

ç) Muafiyet şartlarını sağlamayan, yeterlik sınavına katılmayan veya bu sınavda başarılı

olamayan lisansüstü adayları İngilizce hazırlık programına tabi tutulur. Başarılı olmaları halinde

ilgili programın derslerini alabilirler.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Başvuruların değerlendirilmesi aşağıda belirtilen yöntem çerçeve-

sinde gerçekleşir:

a) İngilizce yeterlik sınavının değerlendirilmesi, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından

talep ediliyorsa bilim sınavı, mülakat, referans mektupları ve diğer değerlendirmeler ile ilgili

işlemler Anabilim dalı başkanlıkları ve Enstitü müdürlüğünce belirlenen biri program koordi-

natörü olmak üzere en az üç öğretim üyesi ve/veya doktora ünvanına sahip öğretim görevli-

sinden oluşan Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından yürütülür.

b) Komisyon, adayların daha önceki eğitim ve başarı durumlarını, program gereklilik-

lerini karşılayıp karşılamadıklarını, dil yeterliklerini, ALES puanları ile varsa yapılan diğer sı-

navlarda gösterdikleri performanslarını değerlendirir. Başarı notunun belirlenmesinde geçerli

kriterler, adayların başvurdukları programın puan türündeki ALES puanının ağırlığı % 50’den

az olmamak koşuluyla Akademik Kurulca belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Enstitü programlarına öğrenci kabulu aşağıda belirtilen kurallar çer-

çevesinde gerçekleşir:

a) Öğrenci Kabul Komisyonu yapmış olduğu değerlendirme sonucunda kabul ya da ret

önerilerini, ilgili anabilim dalı başkanlığına bildirir. Başkanlığın kararı ve enstitünün onayı ile

sonuçlar kesinleşir ve ilan edilir.

b) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu adaylar ile lisans de-

recelerini yabancı üniversitelerden almış olan adayların, lisansüstü eğitim programlarına ka-

bulüne ilişkin esaslar ve ALES sınavı yerine kabul edilecek kriterler, YÖK tarafından tespit

edilen esaslara uygun olarak, enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Akademik Kurul tara-

fından belirlenir.

c) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar

arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması ya da açık olan bir programda kayıtlı

öğrenci kalmaması durumunda, enstitünün görüşü, Rektörün önerisi ve Üniversite Yönetim

Kurulunun kararı ile o yıl veya yarıyıl için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Bu du-

rumda, varsa, kayıt yaptırmış olan adayların kayıtları iptal edilir ve kendilerinden alınan ücretler

iade edilir.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların program

şartlarıyla ilgili eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bi-

limsel Hazırlık Programı aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür:

a) Bilimsel Hazırlık Programına nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar kabul edilebilir:

1) Lisans derecesi başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda olan

adaylar.

2) Lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olan yüksek li-

sans programı adayları.

3) Lisans veya yüksek lisans derecesi başvurdukları doktora programından farklı alanda

olan adaylar.

4) Lisans veya yüksek lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumların-

dan olan doktora programı adayları.

b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin bu Yönetmeliğin 11 inci

ve 12 nci maddelerinde belirtilen başvuru şartlarını sağlaması gerekir.

c) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-

mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

ç) Bilimsel hazırlık programına alınan yüksek lisans öğrencileri ile doktora programına

alınan lisans derecesine sahip öğrencilere aldırtılacak dersler ileri düzeydeki lisans derslerinden

oluşabilir.

d) Bilimsel hazırlık programında alınan lisans dersleri dışındaki derslerde devam mec-

buriyetinin, ders sınav yönteminin, not değerlendirmesi ve derslerden başarılı sayılma koşul-

larının belirlenmesinde lisansüstü programının dersleri ile ilgili düzenlemeler esas alınır. Öğ-

rencinin bilimsel hazırlık dersinden alacağı not en az CC olmalıdır. Bu derslerde alınan notlar

not çizelgesinde gösterilse de öğrencinin genel not ortalamasına katılmaz.

e) Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok bir akademik yıldır. Bu süre

dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen

yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite içinden veya dı-

şından yapılacak yatay geçişlerde; başvuruda bulunan öğrencinin, öncelikle başvurduğu prog-

ramın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvuruları, Öğrenci

Kabul Komisyonu ve ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınıp, ilgili enstitü yönetim ku-

rulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Yatay geçiş başvurularına ilişkin esaslar şun-

lardır:

a) Eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapılabilir.

b) Yatay geçiş için gerekli olan asgari genel not ortalaması Anabilim Dalı Başkanlıkları

tarafından belirlenir.
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c) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda Bilimsel Hazırlık hariç en az bir yarıyıl sü-

reyle ders almış olması ve yarıyılını başarı ile tamamlamış olması gerekir.

ç) Öğrencinin, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen koşulları sağlamış olmaları

gerekir.

d) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin almış olduğu derslerden hangilerinin lisans-

üstü programlarına sayılacağı enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Yüksek lisans programları ile doktora programı arasında geçiş

MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yüksek lisans ve doktora

programları arasında geçiş mümkündür:

a) Tezli Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrenciler isterlerse en geç üçüncü ya-

rıyıl sonunda doktora programına geçebilir. Doktora programına geçebilmek için öğrencinin

Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 3.25 olması gerekir. Yüksek lisans prog-

ramında alınmış olan dersler ve geçirilmiş olan süreler doktora programına sayılır.

b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersi başarı ile tamamlamış doktora

programı öğrencileri yüksek lisans programına geçebilir. Doktora programında alınmış olan

dersler ve geçirilmiş olan süreler yüksek lisans programına sayılır.

c) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, 11 inci ve 12 nci maddede tezli yük-

sek lisans programı için belirlenmiş asgari şartları yerine getirmek, koşulu ile aynı alandaki

tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında

alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin ye-

rine sayılır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü ders-

lere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler ile ilgili düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

a) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğ-

rencilere diploma veya sertifika verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları

gösteren bir belge verilir.

b) Başka bir üniversitede lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin Üniversiteden ders

alma talepleri, öğrencilerin lisans ve lisansüstü not belgeleri (transkriptleri) ile daha önce ders

almış oldukları öğretim üyelerinden aldıkları referans mektupları değerlendirilerek enstitü yö-

netim kurulunca karara bağlanır.

c) Özel öğrenciler, daha sonra lisansüstü programlara kabul edildikleri takdirde, özel

öğrenci iken aldıkları derslerden muaf olup olmayacakları, muaf olmaları halinde not ve kre-

dilerinin ne şekilde kabul edileceği enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Değişim öğrencileri

MADDE 19 – (1) Değişim öğrencileri; Üniversitenin uluslararası değişim programları

çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan diğer

yüksek öğretim kurumları öğrencileridir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma, saydırma, kredi

ve kabul işlemleri özel öğrenciler ve değişim programları uygulama esasları ve ilgili mevzuat

hükümlerine göre yapılır.
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Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 20 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul ko-

şulları, ilgili program yürütme kurulu ve enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü

yönetim kurulunun önerisi üzerine Akademik Kurul tarafından belirlenir ve her yarıyıl başlan-

gıcından önce ilan edilir.

Kredi transferi

MADDE 21 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde her-

hangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi

bilim alanı ile ilgili olanlar, dersin daha önce herhangi bir lisans veya lisansüstü programa sa-

yılmamış olması halinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun

onayı ile kayıt yaptırdığı programa transfer edilebilir. Transfer edilen dersler, Enstitü Kurulu

kararıyla, öğrencinin Üniversitede kayıtlı olduğu eğitim programında yer alan derslerden ba-

zıları için muafiyet sağlayabilir. Geçerliliği onaylanan  diğer kurumda alınan notlar Üniversite

not sistemine T (Transfer) notu olarak transfer edilir. Öğrencinin not çizelgesinde bu kredileri

hangi kurumdan aldıkları gösterilir. Transfer edilecek derslerin toplam kredisi öğrencinin o

programdan mezun olması için gerekli toplam ders kredisinin yarısından fazla olamaz.

Programlara kayıt

MADDE 22 – (1) 11 inci ve 12 nci maddede belirtilen koşulları sağlayan, ayrıca Üni-

versitenin yetkili kurullarınca tespit ve ilan edilen diğer şartları ve mali yükümlülükleri yerine

getirenlerin kayıt işlemleri Enstitü Müdürlüğünce yapılır. Kayıt ile ilgili temel hususlar şun-

lardır:

a) Kayıt sırasında istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul

edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak

işlem yapılır.

b) Belgeleri eksik olan ya da sahte belgelerle başvuranlar ile belgelerindeki eksikliği

süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise kayıtları iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen ta-

rihlerde derslere yazılmak ve o yarıyıl öğrenim ücretini ödemek suretiyle kayıt yenilemeleri

zorunludur.

(2) Öğrenci öğrenim ücretini yatırmadığı dönemler için kayıt yaptırmamış kabul edilir,

ancak bu dönemler normal öğrenim süresinden sayılır.

(3) Geç kayıt mazeretleri enstitü tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç

öğretim tarihinin başlangıcından itibaren ikinci hafta sonuna kadar yenilenebilir.

(4) İngilizce hazırlık programında geçirilen bir yıllık süre hariç, her dönem için kayıt

yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan yüksek lisans programından azami üç yıl (altı yarıyıl),

doktora programından ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl (on iki

yarıyıl), lisans derecesiyle kabul edilenler içinse azami dokuz yıl (on sekiz yarı yıl)  içinde me-

zun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde  belirtilen koşullara göre ilgili dö-

neme ait mali yükümlülüklerini yerine getirerek öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-

rabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama dışında, öğrencilere

tanınan burs gibi diğer haklardan yararlanamaz.
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Öğrenim  ücretleri

MADDE 24 – (1) Enstitülerde lisansüstü öğrenim ücretlidir. İlgili mevzuat hükümlerine

göre öğretim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle

birlikte duyurulur. Öğretim ücretinin yarıyıl başlarında ve ilân edilen tarihlerde ödenmesi ge-

rekir. Öğrenim ücretlerinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler göz önüne alınır:

a) Yüksek lisans ve doktora programları ile bilimsel hazırlık programı derslerinin ücreti

ders saati başına belirlenir.

b) Tez aşamasında, Mütevelli Heyeti tarafından dönem başına belirlenen öğrenim üc-

retinin ödenmesi gerekir. Bu öğrenim ücretinin normal öğretim süresi içindeki öğrencilerin altı

ders saati için belirlenen ücretten fazla olmamasına dikkat edilir.

c) Yeterlik sınavını başarıyla geçen ve normal öğrenim süresini aşmamış tez aşamasın-

daki doktora öğrencileri için dönem başına ödenmesi gereken öğrenim ücreti Enstitü Kurulunun

onayıyla %50 oranında indirilebilir.

ç) Lisansüstü programlar için belirlenen azami süreyi aşan öğrencilerin öğrenim ücret-

leri 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yeniden belirlenir.

d) Burslar ile ilgili esaslar ilgili Enstitü tarafından belirlenir ve Akademik Kurul ve Mü-

tevelli Heyeti tarafından onaylanır.

İzinli ayrılma

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, aile, kişisel, akade-

mik, yurtdışında eğitim, askerlik, beklenmedik zorunlu olaylar ve doğal afetler gibi nedenlerle

dönem izni için ilgili Enstitüye başvurabilirler. Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden,

gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlik ile sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat

eden öğrenciler, bu durumları sona erdikten sonra; izin başvurusu yaparak, gözaltı ve tutukluluk

halinde geçen süre için Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla izinli sayılabilirler.

(2) Kabul edilebilir bir mazereti olan öğrencilere, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından

bir seferde azami iki yarıyıllık toplamda azami dört yarıyıllık bir süre; askerlik hizmetleri için,

askerlik süresince izin verilebilir.

(3) Gerekçesi belgelenmiş zorunlu nedenler dışında, izin başvuruları ilgili yarıyıl için

akademik takvimde belirtilmiş son başvuru gününe kadar yapılır ve bu tarihten itibaren en geç

bir hafta içinde karara bağlanır.

(4) İzinli süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen

sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(6) İzinli öğrencilerin ödeyecekleri eğitim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belir-

lenerek ilan edilir.

(7) Belirli bir süre için yurt dışında öğrenim amacıyla izin almış öğrencilerin yurt dı-

şında geçirdikleri sürenin aynen toplam izin sürelerine sayılması esastır. Ancak, aldıkları ders-

lerin nakledilmesi ve yurt dışında geçirilen sürenin bir kısmının öğrencilerin öğrenim süresin-

den düşülmesi gibi hususlar, öğrencilerin yurt dışından dönüşlerinden sonra danışmanlarının

ve anabilim dalının görüşüyle ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
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(8) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak

suretiyle öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş öğrencilerden birinci

yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle ilgili enstitü yönetim kuruluna

başvurmaları gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Hususlar

Danışman atanması

MADDE 26 – (1) Yüksek lisans/doktora programına kabul edilen öğrencinin danışma-

nı, ilgili anabilim dalı başkanı veya başkanın görevlendireceği bir öğretim üyesidir. Danışman,

öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemesinde yardımcı olur, bu derslerdeki ba-

şarısını ve öğrenim durumunu sürekli izler ve öğrenciyi yönlendirir.

Öğretim yılı

MADDE 27 – (1) Öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri ondört

hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Bu sürelere yarıyıl sonu sınav günleri dahil değildir. Akademik

yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ilişkin hususlar

Akademik Kurul tarafından belirlenen bir akademik takvimde ilan edilir.

Ders planları

MADDE 28 – (1) Ders planları, ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca hazırlanır, enstitü

yönetim kurulunun kararı ve Akademik Kurulun onayı ile kesinleşir ve ilan edilir. Planlarda

yer alan derslerin verilecekleri yarıyıla ilişkin değişikliklerle, açılacak veya kaldırılacak seçmeli

dersler hakkında ilgili enstitü kurulları yetkilidir. Ders planlarında okutulacak zorunlu ve seç-

meli dersler, her dersin teorik ders saati, uygulama ve laboratuar saatleri, kredisi, varsa ön ko-

şulu ve mezuniyet için gerekli toplam kredi yükü belirtilir.

Zorunlu, seçmeli ve önkoşul dersleri

MADDE 29 – (1) Lisansüstü dersleri zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.

Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler,

öğrencinin ilgi alanı ve isteği göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken derse önkoşul

dersi denir. Önkoşul dersleri, ilgili anabilim dalı başkanlığınca enstitü kuruluna önerilir ve ens-

titü kurulunun onayından sonra kesinleşir.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 30 – (1) Öğrenciler; derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl içi ve yarıyıl

sonu sınavlarına ve ilgili öğretim üyesinin gerekli gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yü-

kümlüdür. Ögrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diger çalısmaların sa-

yısı, başarı notuna katkısı ilgili dersin ögretim üyesi/görevlisi tarafından belirlenir ve yarıyıl

başında öğrencilere duyurulur.

Kredi yükü

MADDE 31 – (1) Yüksek lisans ya da doktora programına devam eden öğrencinin, bir

yarıyıldaki kredi yükü en az altı, en çok onbeş kredidir. Asgari kredi yükünün altına/azami

kredi yükünün üzerine danışman onayı ile öğrenim süresi boyunca en çok iki yarıyıl

inilebilir/çıkılabilir.
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Ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme

MADDE 32 – (1) Lisansüstü öğrencilerin ders alma işlemleri aşağıdaki kurallar esas

alınarak düzenlenir:

a) Öğrencilerin ders alma işlemlerini, akademik danışmanların desteği ve onayı ile her

yarıyıl başında yapmaları gerekir.

b) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte

olan dersleri alması öğrenci danışmanının gerekçeli açıklamasına dayanarak enstitü yönetim

kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

c) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’ları 4.00 üze-

rinden 3.00’ın altında kalan öğrenciler, ortalamalarını yükseltebilmek için, daha önce başarılı

olup CC ve CB notu aldıkları dersleri tekrarlar.

ç) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri yarıyılın ilk iki ders haftası içinde yapılır. Öğ-

renciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir, yenilerini ekle-

yebilir. Bırakılan veya eklenen dersler için öğretim ücreti yeniden belirlenir.

d) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar almakta oldukları bazı derslerden danışman-

larının onayı ile çekilebilir. Bu durumda yarıyıl öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz.

Öğrenciler, öğrenimleri süresince en fazla iki defa derslerden çekilebilir. Çekildikleri dersler

akademik not çizelgesinde (W) harfiyle gösterilir.

e) Öğrencilerin FF notu aldıkları zorunlu dersleri ilk açıldıklarında tekrarlamaları ge-

rekir. Özel durumlarda, danışmanın olumlu görüşüne istinaden, enstitü yönetim kurulu ders

tekrarını erteleyebilir veya ders alınmışsa dersten çekilme izni verebilir.

f) Seçmeli derslerden FF notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlamak veya

yerine geçecek bir başka dersi danışmanının onayıyla tekrar (R) işareti ile almak zorundadır.

Bu durumda yeni dersten alınan not FF notunun yerine geçer, ancak FF notu akademik kayıt-

larda belirtilir.

Sınavlar

MADDE 33 – (1) Her yarıyıl başında dersin öğretim elemanı yarıyıl içindeki ödev, sı-

nav, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki

ağırlıklarını öğrencilere duyurur.

(2) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notları ve sınav evrakları bir

hafta içinde müdürlüğe teslim edilerek müdürlükçe ilan edilir. Sınav evrakları iki yıl saklanır.

(3) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciye o sı-

navdan sıfır (0) verilir ve ayrıca hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem

yapılır.

Sınav itirazları

MADDE 34 – (1) Sınav sonuçlarına ve notlara ancak maddi hata nedeniyle itirazda

bulunulabilir. İtirazlar, ilgili öğretim elemanı veya öğrenci tarafından sınav sonuçlarının ilan

edilmesini takip eden 7 gün içerisinde müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.  Gerektiği takdirde

enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından üç kişilik bir inceleme komisyonu oluşturmasını

isteyebilir.
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Mazeret sınavları

MADDE 35 – (1) Yarıyıl sonu sınavlarına girmek zorunludur. Sınava girmeyen öğren-

cilerin mazeretlerini bildiren dilekçe ile sınav tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde ilgili

müdürlüğe başvurmaları gerekir. Mazeretleri kabul edilen öğrenciler belirlenen tarihlerde ma-

zeret sınavlarına girebilir. Mazereti kabul edilmeyen, mazeret sınavına girmeyen veya mazeret

sınavında başarısız olan öğrenciler başarısız sayılır. Sağlıkla ilgili mazeretleri olanların herhangi

bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporlarını, başka bir özür nedeniyle sınava katılamayan-

ların ise bunu kanıtlayan belgeyi dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Başarı derecesi, harf notu ve başarı katsayısı

MADDE 36 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kul-

lanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

a)

Başarı Notu 

Başarı Derecesi Harf notu Ağırlık Katsayısı Önerilen AKTS harf notu*

Pekiyi AA 4.00 A (mükemmel)

İyi-pekiyi BA 3.50 B (çok iyi)

İyi BB 3.00 C (iyi)

Orta-iyi CB 2.50 D (yeterli)

Orta CC 2.00 E (geçer)

Zayıf FF 0.00 F (zayıf)

*Öğrencilerin istatistiksel başarı yüzdelerine göre; geçer notlar arasında A en üstteki

%10, B sonraki %25, C sonraki %30, D sonraki %25, E en alttaki %10’u belirtir.

b) Akademik not belgesinde (transkript) görünmeyen, geçici süre ile kullanılan LA, I,

NP ve not belgesinde görünen T, S, IA, R, W ve U harfleri kullanılır. Söz konusu harflerin an-

lamları aşağıda gösterilmiştir:

1) LA: Öğrencinin izinli sayıldığını ya da kayıt dondurduğunu gösterir.

2) I: Bir dersten başarılı olmak için, öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında belirtilen

koşulları zamanında yerine getirmemiş öğrencilere verilir. İzleyen yarıyıl sonuna kadar telâfi

edilmeyen I notu F notuna dönüşür.

3) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Telâfi edilenler başarı no-

tuna, edilmeyenler FF’e dönüşür.

4) NC: Dersin kredisiz olduğunu gösterir.

5) T: Transfer kredisi verilen dersi gösterir; not ortalamalarına katılmaz.

6) S: Kredisiz bir ders ve tezlerden başarılı olunduğunu gösterir.

7) IA: Öğrencinin devamsızlık nedeniyle başarısız olduğunu gösterir.

8) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.

9) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir.

10) U: Kredisiz ders, proje, tezden başarısız olunduğunu gösterir.

Not ortalamalarının hesabı

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları he-

saplanarak bulunur.
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(2) Yarıyıl not ortalaması; o yarıyılda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri

ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o ya-

rıyılda aldığı tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(3) Genel not ortalaması; tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri

ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm ders-

lerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(4) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde en son not esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları

MADDE 38 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Akademik

Kurul tarafından belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişlere Aka-

demik Kurulca izin verilebilir. Bu geçişler bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre gerçekle-

şebilir.

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-

maktır.

Tezli yüksek lisans programının ders yükü

MADDE 40 – (1) Bu program; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az

yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması

kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az altı kredilik ders alması

zorunludur.

(3) Öğrencilerin, en geç üçüncü yarıyıl başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ka-

yıt yaptırmaları gerekir.

(4) Öğrencinin alacağı seçime bağlı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında

alınmamış olması koşuluyla, ileri düzeydeki lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, dersler ilgili

anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim

kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından

aldığı derslerin oranı tüm kredili ders yükünün en fazla yarısı olabilir.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programı için öğrenim süresi iki yıl, azami süre

ise üç yıldır.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde tamamlayamayanlar, 2547 sayılı

Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci öğrenim ücretini

ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve

sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmak-

sızın öğrencilik statüleri devam eder.
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Yüksek lisans tez danışmanı atanması

MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci

için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitüye önerir.

Tez konusu ve danışman önerisi ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Tez ça-

lışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı

eş danışman olarak atanır. Tez danışmanı, tam zamanlı öğretim üyeleri veya Akademik Kurulca

belirlenen niteliklere ve en az yüksek lisans derecesine sahip tam zamanlı öğretim görevlileri

arasından seçilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 43 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

Akademik Kurul tarafından belirlenen yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri

önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki

başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya

beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi ola-

maz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu

izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün

içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç

üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(5) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez

konusu verilir, gerekli hallerde yeni bir tez danışmanı atanabilir veya öğrencinin talepte bu-

lunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri ge-

reklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması 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 sınavlara katılmak

hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam

eder.

Yüksek lisans diploması

MADDE 44 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine

göre başarı ile tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 ve üzeri olan,

programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan, tez sınavında başarılı olmak ve diğer ko-

şulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına

giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun

bulunan öğrenciye yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin

izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
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Tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 45 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programının ders yükü

MADDE 46 – (1) Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on

adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya

başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırması

ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermesi gerekir.

(3) Akademik Kurul tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının

sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürü-

tülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 47 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığının

her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak tam

zamanlı bir öğretim üyesini veya Akademik Kurul tarafından belirlenen niteliklere ve en az

yüksek lisans derecesine sahip ve tam zamanlı bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın

sonuna kadar belirlemesi gerekir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 48 – (1) Tezsiz  yüksek lisans programını tüm öğrencilik haklarına sahip ola-

rak  azami tamamlama süresi üç yıldır (altı yarıyıl). Bu sürenin aşılması durumunda ders ve

sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik sta-

tüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 49 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini ve dönem projesini bu Yö-

netmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00

ve üzeri olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan öğrenciye yüksek lisans dip-

loması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 50 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

1) Bilime yenilik getirmek,
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2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmek,

3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulamak

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de

düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin önerisi ve Öğretim

Üyesi Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Doktora programının ders yükü

MADDE 51 – (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam

yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, kredisiz doktora semineri, ye-

terlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için ise; en az kırkiki kredilik ondört adet ders, kredisiz doktora semineri, yeterlik sınavı, tez

önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-

rulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Doktora programının süresi

MADDE 52 – (1) Doktora programının çeşitli aşamaları için azami süreler aşağıda be-

lirtilmiştir:

a) Doktora programı için öğrenim süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler

için azami altı yıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup uygulamaya

ilişkin düzenleme konusunda Akademik Kurul yetkilidir.

b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için üç yıldır.

c) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul

edilen; ancak tez çalışmasını bu fıkranın (a) bendinde belirtilen azami sürelerde tamamlaya-

mayan öğrenciye, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı

ile tezini savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

ç) Bu süreler içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süresi

içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen

koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine de-

vam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama

hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam

eder.

d) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,

proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-

mayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora programında tez danışmanı atanması

MADDE 53 – (1) Anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisanslı öğrenciler için en geç üçün-

cü yarıyıl, lisans diplomalı öğrenciler için en geç beşinci yarıyıl dönem başına kadar, her

öğrencinin tez danışmanını ve danışmanın öğrenciyle görüşerek belirleyeceği tez konusunu
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anabilim dalı başkanının onayı ile enstitü yönetim kuruluna sunar. Tez danışmanı ve tez danış-

manının önerisi enstitü yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir. Tez danışmanlığı ile ilgili hu-

suslar şunlardır:

a) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumda öğretim

üyeleri arasından seçilecek ikinci tez danışmanı eş danışman olarak atanabilir.

b) Danışmanlar öğretim üyeleri arasından seçilir. Ayrıca danışmanın önerisi, program

yürütme kurulu ve enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim ku-

rulunun kararı ile diğer üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ve yükseköğretim kurum-

ları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip uzmanlar da eş da-

nışman olarak atanabilir.

c) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine da-

nışman öğretim üyelerinin, program yürütme kurulunun ve enstitü anabilim dalı başkanının

görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danış-

manın onayı da aranır.

Yeterlik sınavı

MADDE 54 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır:

a) Yeterlik sınavları yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılır. Ders kredilerini

tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olan öğrenci, yeterlik sı-

navına girmek için başvurabilir. Öğrenci, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilek-

çeyi danışmanının uygun görüşüyle akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde enstitü mü-

dürlüğüne verir.

b) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Akademik Kurul tarafından belirlenir.

Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi

ile kabul edilen öğrencinin ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi

gerekir.

c) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim

kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tara-

fından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik Komitesi Üniversite öğretim üyelerinden oluşur. Ko-

mite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jü-

rileri kurabilir.

ç) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora ye-

terlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı du-

rumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tu-

tanakla bildirilir.

d) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrenci, danışman önerisi, program yürütme kurulu

ve enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen

9 kredilik dersi ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olacak şekilde tamamlar ve iki yeterlik

sınav hakkı daha kazanır. Bu süreç sonunda yeniden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama

devam eder.
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e) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-

mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler

almasını isteyebilir.

f) Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci yeterlik sınavına girmediği

takdirde başarısız sayılır.

Tez izleme komitesi

MADDE 55 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı

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

tesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Tez çalışması bir eş danışman ile

birlikte yapılacak ise; tez izleme komitesi öğrencinin danışmanı ve eş danışmanını kapsayacak

şekilde üçü Üniversite içinden, ikisi de başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapmakta

olan öğretim üyelerinden olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Danışmanın önerisi, program yürütme kurulu ve enstitü anabilim dalı başkanının

uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile yükseköğretim kurumları dışındaki

kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip en fazla bir uzman tez izleme ko-

mitesinde yer alabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 56 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu

sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde

ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-

hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla

devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci

ise altı ay içinde tekrar tez önerisini savunur. Bu savunması da reddedilen öğrenciye bu mad-

dedeki kurallar tekrar uygulanır.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 57 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Ha-

ziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci,

toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana

kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(2) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ens-

titü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez konusu değiştirilir ve is-

tenmesi halinde tez danışmanı da değiştirilebilir.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 58 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Akademik

Kurul tarafından kabul edilen yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır.

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

(3) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama
gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü
müdürlüğüne bildirirler.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üye-
leri soru sorabilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde ilgili enstitü başkanlığına tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğ-
renci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen
öğrencinin, enstitü anabilim dalının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı
ve tez konusu değiştirilerek süreç bu Yönetmeliğin 55 inci maddesi hükümlerine göre yeniden
başlatılır.

Doktora diploması
MADDE 59 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye enstitü yönetim
kurulunun kararı ve Akademik Kurulun onayı ile doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve

22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Lisans-
üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğre-
tim Kurulu, Akademik Kurul ve ilgili enstitü kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırma
MADDE 61 – (1) 24/1/2011 tarihli ve 27825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piri

Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.
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2014 Mayıs Günsüzleri             Kılıç 

1300-1 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

20 Mayıs 2014 

SALI 
Sayı : 29005 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 4. Sulh Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/541 

Karar No : 2014/88 

Davacı : K.H. 

Müşteki : HAFİFE NEBİ, Abdo ve Hazne kızı, 1970 doğumlu, Halep/Suriye 

nüfusunda kayıtlı açık adresi belli değil 

Sanık : SITKI IŞIK, Gülli ve Kudret oğlu, 10/05/1970 İKİMAGARA doğumlu, 

ŞANLIURFA, BİRECİKBİRECİK, Tüten mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

İncilikaya Mah. 1498 Nolu Sk. No: 7 Şehitkamil/ GAZİANTEP adresinde 

oturur TC Kimlik No:42239004510 

Suç : Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma 

Suç Tarihi : 05/07/2013 

Suç Yeri : GAZİANTEP/ŞAHİNBEY 

Karar Tarihi : 14/02/2014 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına 

Neden olma suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda sanığın beraatine karar 

verilmiş olmakla, Suriye/Halep Nf. Ky. Şikayetçi Müşteki HAFİFE NEBİ'ye açık adresi 

olmadığından Mahkememiz Gerekçeli Kararının tebliğ edilemediği anlaşılmakla; 

1 - 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gön sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3404 

—— • —— 
Manavgat 2. Sulh Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/345 

Karar No : 2014/61 

Cinsel Taciz suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 28/01/2014 

tarihli ilamı ile 2 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Şenol ve Şehriye oğlu, 02/09/1981 

doğumlu, Konya, Karapınar, Salur Sırçalı mah/köy nüfusuna kayıtlı SEZAİ GÜÇ tüm aramalara 

rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 3752 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/1551 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; İbrahim ve Sadika oğlu 1966 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan SELAHATTİN MUHAMMET hakkında Kaçakçılık suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1551 esas, 2014/532 

karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 

sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine 

karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK' 

un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3758 

————— 
Esas No : 2013/1946 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan ve Funda oğlu 1981 D.lu 

HAMA/SURİYE Nüf. kayıtlı olan HALİL HASAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1946 esas, 2014/536 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK' 

un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.  3759 

————— 
Esas No : 2013/1947 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Fadıl ve Fatma oğlu 1970 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ABDULAZİZ HAC HALİL hakkında Kaçakçılık suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1947 esas, 2014/537 

karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 

sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine 

karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK 

un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3760 

————— 
Esas No : 2013/1884 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Cuma ve Suat oğlu 1978 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MUHAMMED HALAF hakkında 

Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 

2013/1884 esas, 2014/538 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para 

cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. 

maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK' 

un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3761 
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İzmir/Narlıdere Ege Ordu komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık 

adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ 

edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara 

bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, 

sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı veren askeri 

mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri 

mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak 

bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi 

müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en 

yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle 

Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2012/864-261 

Karar Tarihi : 04.07.2012 

Suç : yabancı memlekete firar 

Uygulanan K.Md. : AS. CK.67/1-a, 5237 TCK.nun 62,63.5237 Sayılı TCK.NUN 53/1 

MD.NİN (a, b, d ve e) Maddeleri 

Sanık Kimliği : Süleyman KAÇAR; İbrahim ve Pirey Oğ. 1982 D.lu, 

MERSİN/Akdeniz Siteler Mah. Nfs. Kyt. (TC.Kimlik No: 

46840168906) 

Karar : 1 (BİR) YIL 15 (ON BEŞ) GÜN HAPİS CEZASI 

 3729 

————— 
EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık 

adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ 

edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara 

bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, 

sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı veren askeri 

mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri 

mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak 

bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi 

müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en 

yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle 

Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2013/750-331 

Karar Tarihi : 25.07.2013 

Suç : Firar 

Uygulanan K.Md. : AS.CK.66/1-a , 5237 TCK.nun 62/1. Maddeleri 

Sanık Kimliği : Yılmaz ÇUKADAR; Hanifi ve Cahide Oğ. 1982 D.lu, 

KAHRAMANMARAŞ/Mrk. Karamanlı Mah. Nfs. Kyt. 

(TC.Kimlik No: 25975883052) 

Karar : 6000,00 TL. (ALTI BİN TÜRK LİRASI) ADLİ PARA CEZASI 

 3730 
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Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 

 VAN 

ESAS NO : 2010/1719 

KARAR NO : 2013/348 Müt. 

HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ: Emrah YURTTAŞ, Nemci oğlu, Arifeden doğma, 01.02.1988 

doğumlu, Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Akçakoyunlu mahallesi nüfusuna kayıtlı. Van / 

Erciş 108'inci Topçu Alay 2'nci K/M Topçu Tabur Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli 

1988/2 tertip Topçu Er. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 21047046622 

Yukarıda açık kimliği yazılı Hükümlü Terhisli Topçu Er Emrah YURTTAŞ hakkında 

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 14.02.2013 gün ve 2010/1719 

Esas, 2013/348 Müt. Karar sayılı duruşmasız işlere ilişkin kararıyla; 

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 14.7.2010 tarih ve 

2010/1719-1579 esas ve karar sayılı hükmü ile hükümlü Topçu Er Emrah YURTTAŞ hakkında 

firar suçundan hükmolunan ON AY hapis cezasına ilişkin hükmün 5271 Sayılı CMK.nun 

231/5'inci maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

Hükümlünün 5271 sayılı CMK/nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231'inci maddesinin 8' 

inci fıkrası gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABI TUTULMASINA, bu 

süre içerisinde takdiren hükümlü hakkında herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin 

UYGULANMAMASINA, 

Hükümlünün karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde, 

kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak 

DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME 

YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, hükümlü 

hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, 

Hükümlünün yolda, nezarette, tutuklulukta ve hürriyeti sınırlayıcı bütün sürelerin 

TCK.nun 63 ncü maddesi uyarınca ileride muhtemel hükmün açıklanması durumunda cezasından 

MAHSUBUNA, şeklinde talebe uygun itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Hükümlü Emrah YURTTAŞ'ın bulunamayışı nedeniyle 

hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı duruşmasız işlere dair 

karar Hükümlü Emrah YURTTAŞ'a tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. 

maddeleri gereğince işbu ilamın resmi gazetede yayım tarihinden 15 gün sonra Hükümlü Emrah 

YURTTAŞ'a tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 

Hükümlü Emrah YURTTAŞ tarafından 353 sayılı Kanunun 209/1'inci maddesine göre itiraz 

başvurusu, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye 

Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 sayılı Kanunun 197/3 

ncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak 

katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, Şırnak 

23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere itiraz 

edilebileceği Hükümlü Emrah YURTTAŞ'a ilanen tebliğ olunur. 3670 

—— • —— 
3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

ESAS NO : 2013/1538 

KARAR NO : 2013/740 

Firar suçundan sanık; Metin ve Şengül oğlu 1984 D.lu, Kütahya/Simav/Naşa Ky. Nfs. 

Ky.lı, Şenol SARI hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 16.12.2013 gün ve 2013/526-

471 E/K sayılı kararıyla; 

Sanık P. Er Şenol SARI’nın 12.07.2007-02.10.2008 tarihleri arasında firar suçunu işlediği 

sübuta erdiğinden eylemine uyan As. C.K.'nun 66/1-a maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden T.C.K.'nun 

62/1 maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 
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Sanığın 02.10.2008-07.10.2008 tarihleri arasında yolda ve nezarette geçirdiği sürelerin 

5237 Sayılı T.C.K.'nun 63'üncü maddesi uyarınca hükümlülük süresinden İNDİRİLMESİNE, 

Sanığın Adli Sicil Kaydı dikkate alındığında daha önce kasten suç işleyip yeniden suç 

işlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat oluşmadığından CMK.nın 231'inci maddesinde 

düzenlenen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI veya TCK.nın 51'inci 

maddesinde düzenlenen ERTELEME hükümlerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA; 

Sanığın sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle sanık hakkında 

hükmolunan kısa süreli hapis cezasının, 5237 Sayılı TCKnun 50/1-A ve 52'nci maddeleri uyarınca 

beher gün karşılığı takdiren 20-TL'den hesap edilerek neticeten 6000-TL (ALTI BİN TÜRK 

LİRASI) ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, İŞBU ADLİ PARA 

CEZASININ SANIKTAN YİRMİDÖRT EŞİT AYLIK TAKSİTLER HALİNDE TAHSİLİNE, 

TAKSİTLERDEN BİRİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE GERİ KALAN 

KISMIN TAMAMININ DEFATEN TAHSİLİNE, ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASININ 

HAPSE ÇEVRİLMESİNE; 

Şeklinde UYARLANMASINA; İNFAZIN İŞBU UYARLAMA KARARINA GÖRE 

YAPILMASINA; 

353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209 ve 212'inci maddeleri uyarınca hükmün sanığa 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde hükmü 

veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyan ile asker kişiler 

yönünden en yakın askeri birlik komutanına veya askeri kurum amirine bir beyanda bulunmak 

suretiyle, tutuklu bulunanlar yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu 

ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek veya 

Askeri Yargıtay'a sözlü veya yazılı müracaatta bulunması suretiyle dosyanın temyizen 

incelenmek üzere Askeri Yargıtay'a gönderileceğine aksi takdirde kesinleşeceğine temyiz yolu 

açık olmak üzere; 

Karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de 

tespit olunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur. 

 3756 

—— • —— 
İzmir/Narlıdere Ege Ordu komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık 

adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ 

edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara 

bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, 

sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı veren askeri 

mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri 

mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak 

bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi 

müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en 

yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle 

Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2009/1049 Esas ve (2012/369 Müt) 

Karar Tarihi : 31.12.2012 

Suç : Yakalanmakla son bulan izin tecavüzü 

Uygulanan K. Md. : AS. CK.66/1-b, 5237 TCK.nun 62/1, 63, 51/1, 51/7 ve 51/8 

Maddeleri 

Sanık Kimliği : Engin KAYA; İsmail ve Feride Oğ. 1983 D.lu, 

MALATYA/Yeşilyurt Şahnahan Mah. Nfs. Kyt. (TC.Kimlik No: 

38881829670) 

Karar : 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ( ERTELEME) 3606 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2013/15604 

SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, İftira 

SUÇ T. : 09/11/2010 

SANIK : Serdar ERTEKİN: Cengiz, Funda oğlu, 02/01/1988 D.lu, Atatürk Cad. 

Bağlarbaşı Mah. No: 2 İç Kapı No: 3 Maltepe/İstanbul adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza 

Mahkemesinden verilen 23/11/2011 gün ve 2011/118 E. 2011/324 K. sayılı hükmün katılan vekili 

tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. 

maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 

tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat 

Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra 

Yargıtay C. Başsavcılığının Bozma isteyen 10/06/2013 gün ve 11/2012/54102 sayılı 

tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 3903 

—— •• —— 
Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden: 

ESAS NO : 2013/174 

KARAR NO : 2014/42 

KARAR TARİHİ : 02 Nisan 2014 

SUÇ : Askeri Eşyayı Kasten Tahrip Etmek 

SANIK : Fethullah ŞEKER- Osman ve Hanım oğlu, 1991 D.lu, Batman, 

Merkez, İluh Mah.si Nüf. Kyt. T.C. Kimlik No. 65125323052 

HÜKÜM ÖZETİ: 

1. Gnkur. Bşk.lığı Askeri Mahkemesinin hükümlü P.Er Fethullah ŞEKER hakkında 

21.08.2011 tarihinde arasında işlemiş olduğu askeri eşyayı kasten tahrip etmek suçu ile ilgili 

olarak tesis edilen 16.02.2012 tarih ve 2012/54-11 esas-karar sayılı mahkumiyet hükmünün GERİ 

ALINMASINA, 

2. Hükümlü P.Er  Fethullah ŞEKER'in 21.08.2011 tarihinde müsnet Askeri Eşyayı Kasten 

Tahrip Etmek suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan müsnet suçtan As.C.K.nun 130/1’nci 

maddesi uyarınca takdiren asgari hadden ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün cezasından 5237 sayılı T.C.K.'nun 62/1’nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 

oranında indirim yapılarak İKİ AY ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün 30.12.2011 - 06.01.2012 tarihleri arasında adli gözlem altında geçirdiği 

sürelerin TCK.nun 63’üncü maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA, 

3. Hükümlünün adli sicil kaydına göre, sabıkasının bulunmadığı, duruşmadaki tutum ve 

davranışları, kişiliği konusunda gözlenen olumlu izlenim, olayda kamu zararı bulunmaması, bu 

anlamıyla maddi anlamda bir zararın da bulunmadığı, yeniden suç işlemeyeceği hususunda 

kanaate varılması ve hükmedilen cezanın iki yıldan az süreli hapis cezası olması ve hükümlünün 

talebi de göz önüne alınarak CMK.nun 231’nci maddesinin 5728 sayılı Kanun ile değişik 5’inci 

fıkrası ve 6’ncı fıkraları uyarınca, hakkında hükmedilen bu HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 

GERİ BIRAKILMASINA, 

CMK.nun 231/7’nci maddesinin amir hükmü uyarınca hapis cezasının ertelenmesine ve 

seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA, 

Hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümlünün 

CMK.nun 231/(8)’nci maddesi uyarınca BEŞ YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, 

Hükümlünün sosyal durumu dikkate alınarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 

231/(8)’nci maddesinde belirtilen denetimli serbestlik tedbirlerinin veya başkaca bir denetimli 

serbestlik tedbirinin TAKDİREN UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA, 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/(10)’ncu maddesi gereğince, denetim 

süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün 
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ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin, aynı kanunun 231/(5)’inci maddesi 

gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının kurulan hükmün hükümlü hakkında bir 

hukuki sonuç doğurmamasını ifade edeceğinin, aynı kanunun 231/(11)’inci maddesi gereğince, 

denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, mahkemenin hükmü açıklayacağının, 

mahkemenin hükümlünün durumunu yeniden değerlendirerek; cezanın yarısına kadar 

belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine karar verebileceğinin ya da koşullarının varlığı 

halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar 

vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabileceğinin hükümlüye AÇIKLANMASINA (huzurda 

bulunmayan hükümlüye bu konuda açıklama yapılamadı), 

As. Savcının talebine uygun ve hükmün açıklanmasına dair karara karşı Genelkurmay 

Başkanlığı Askeri Mahkemesine en yakın Askeri Mahkemede incelenmek suretiyle itiraz yolu 

açık olmak üzere karar verildi. 

Hüküm açıklanmadı. İşbu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar 

hükümlünün YOKLUĞUNDA, iddia makamında Askeri Savcı Dz.Hak.Yzb.Necmettin AKSOY 

(2004-0005) ve tutanakta Svl.Me. Şeyda SARIŞEN (G-7023) hazır oldukları halde açıkça okunup 

açıklandı. (Huzurda bulunmayan hükümlünün 353 Sayılı Kanunun 196, 197 ve 209’uncu 

maddeleri uyarınca bir hafta içerisinde dilekçe ile müracaat etmek suretiyle karara itiraz 

edebileceği, Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak 

düzenlenmesi için müracaatta bulunmak suretiyle de karara itiraz edebileceği, ayrıca en yakın 

Askeri Birlik Komutanına veya Askeri Kurum Amirine bir beyanda bulunmak suretiyle de kanun 

yoluna başvurabileceği hususuna işaret olunur), bugüne kadar bilinen adreslerinde bulunamaması 

nedeniyle kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı 

maddeleri uyarınca sözü geçen hüküm kendisine ilanen tebliğine ve Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağına karar verildiği duyurulur. 

 3906 

—— • —— 
İzmir/Narlıdere Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık 

adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ 

edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara 

bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, 

sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı veren askeri 

mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri 

mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak 

bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi 

müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en 

yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle 

Askeri Yargıtay’da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2013/980-339 

Karar Tarihi : 26.07.2013 

Suç : Firar 

Uygulanan K. Md. : AS.CK.66/1-a ,73, 5237 TCK.nun 62/1, 53/1, 53/1-c, 5237 Sayılı 

TCK.nun 231/5-8-10 Maddeleri 

Sanık Kimliği : Ezkan KAYNAR; Orhan ve Şenay Oğ. 1982 D.lu, MUŞ/Mrk. 

Boyuncuk Mah./Ky. Nfs. Kyt. (TC. Kimlik No: 15131740046) 

Karar : 5 (BEŞ) AY HAPİS CEZASI (5 yıl süre ile 5271 Sayılı Kanunun 

231/5-8-10. Maddesi gereğince Hükmün Açıklamasının Geri 

Bırakılmasına) 

  3905 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Oto Bakım Servisindeki İşler ile 

ilgili 8 (sekiz) Kişilik 2 (İki) Yıl Süreli Hizmet Alımı İşi. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/55536 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Oto Bakım Servisindeki İşler İle ilgili  

8 (sekiz) Kişilik 2 (iki) Yıl Süreli Hizmet Alımı İşi. - 

Hizmet alımı 

b) İşin yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

c) İşin süresi : 2 (İki) Yıl Süreli 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 03.06.2014, saat 15:00 

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 03.06.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

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

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 4285/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA  

MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN  

EŞYALAR/ARAÇLAR SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.590,57 TL. ile en çok 64.900,00 TL. arasında değişen; 

28/05/2014 günü saat 16:00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 160,00 TL., en 

çok 6.490,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 46 grup/adet eşya/araç; Açık Artırma 

suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD Yanı Gümrük Kompleksi / 

Van adresindeki ihale salonunda 29/05/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa 

sunulan araçlar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz 

ile (0432) 223 40 26 - 1173 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 Van 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 4013/1-1 

—— • —— 

LİMANIMIZA YANAŞAN KONTEYNER GEMİLERİNDEN, GEMİDEN KARAYA VEYA 

KARADAN GEMİYE KONTEYNER YÜKLEME BOŞALTMASINDA VE KONTEYNER 

DIŞI AĞIR YÜKLERİN ELLEÇLENMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE  

MOBİL RIHTIM VİNCİ (MHC) KİRALANMASI 

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/45877 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 348 80 20/4707     Faks: 0216 345 17 05 

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

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : Bir adet MHC Vinç kiralama hizmet alımıdır. 

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

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu Başkanlığına 03/06/2014 Salı günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dökümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 

200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 4144/1-1 
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BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/55052 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İstanbul 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : Kuruluşumuza bağlı, Pamukova İstasyonuna teslim 

kaydıyla 40.000 m3, Balastın temini. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 10/06/2014 T. Saat: 14.30’da 

yapılacaktır. 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 10/06/2014 Saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150.TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 4234/1-1 

————— 
60.000 AD. B70 BETON TRAVERS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ  

İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2014/55041 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İstanbul 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : Pamukova-İnönü arası poz çalışmalarında kullanılmak 

üzere, 60.000 Ad. B70 beton travers temini işi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 10/06/2014 T. Saat: 14.00’da yapılacaktır. 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 10/06/2014 Saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150.TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 4233/1-1 
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DOĞAL GAZ İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YERLERDE 1362 KM 

DOĞAL GAZ BORU HATLARININ AKILLI PİG YÖNTEMİ İLE FİZİKİ KONTROLÜ 

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Doğalgaz İşletmeleri Bölge 

Müdürlüğünden:  

BOTAŞ Doğal Gaz Boru Hatlarının Muhtelif Yerlerde 1362 Km. Akıllı Pig Yöntemi ile 

Fiziki Kontrolü hizmet alımı işi, BOTAŞ Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinin 12. maddesine 

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/56147 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Eskişehir Yolu 23. Km. Yapracık, Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 3122973820 - 3122998300 

c) Elektronik posta adresi : ofaruk.durmus@botas.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : BOTAŞ’ın elindeki ölçümlere göre toplam 1362 Km. 

uzunluğundaki Doğal Gaz Boru Hatlarının; “Manyetik Akı 

(Magnetic Flux), Inertial navigasyon ve Caliper tekniğinin 

kullanıldığı Akıllı Pigleme (Intelligent Pigging)” yoluyla, 

boru hattının yapısında ve geometrisinde dış etkiler 

nedeniyle meydana gelmiş anomaliler (boru çapı ve 

şeklindeki değişiklikler, et kalınlığındaki değişimler, 

çöküntü ve çentikler, çatlak, bükülme, buruşma ve 

kırışmalar) ve korozyonlar ile boru hattı için tehlike 

oluşturabilecek diğer tüm metal kaybı özelliklerinin ya da 

anomaliliklerin tespit edilmesini ve bu noktaların 

yerlerinin X,Y,Z coğrafi koordinat değerleriyle (Ülke 

Koordinat Sisteminde- ITRF95 datumu) birlikte, boru hattı 

üzerinde kolay ve doğru biçimde belirlenmesini 

sağlamaktır.  

b) Yapılacağı yer : Ayrıntıları Teknik Şartname ekinde verilen Boru Hatları 

güzergâhlarının geçtiği; SİVAS, MALATYA, ADIYAMAN, 

GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, OSMANİYE, 

ADANA, MERSİN, BİLECİK, ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, 

AYDIN, DENİZLİ, AFYON, KONYA, ISPARTA, 

BURDUR, ANTALYA, İZMİR, MANİSA İL sınırlarıdır. 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 (yirmi) gün 

içinde işe başlanır.  

ç) İşin süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 350 (Üçyüzelli) gündür.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Eskişehir 

Yolu 23. Km. Yapracık/ANKARA  

b) Tarihi ve saati : 14/08/2014 - 15:00 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

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

Sanatkarlar Odası belgesi;  

a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir belge,  

b) 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;  

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

b) 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. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. İş ortaklığında 

Pilot ortağın Türkiye Temsilcisi olması yeterlidir. 

4.1.10. İhale konusu işte, idarenin onayıyla alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı 

alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

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

kriterler: 
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İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

kriterler:  

4.3.1. İstekliler tarafından, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel 

içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

olarak; 

a) İstekli tarafından, Teklif edilen bedelin en az % 60 oranından az olmamak üzere, ihale 

konusu iş veya benzer işlere ait tek bir sözleşme kapsamında, ilk ilan tarihinden geriye doğru son 

on yıl içinde geçici veya kesin kabulü yapılmış yurt içi veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 

gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin 

sunulması zorunludur. 

b) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, 

diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az 

olamaz.  

İş bitirme belgesi Kamu Kuruluşlarından alınmış ise ekteki standart formun kurum 

yetkilisince İmzalanması, iş özel sektöre yapılmış ise yapılan işle ilgili sözleşme ve yapılan işe ait 

kesilen faturalar ibraz edilecektir. 

4.3.2. İsteklinin, ihale konusu hizmetin uzmanı olan ve aşağıda özellikleri ve sayısı 

verilen teknik personeli bünyesinde çalıştırıyor olması ve bu özellikteki personeli hali hazırda 

bünyesinde çalıştırdığının belgesini teklif mektubu ekinde sunması zorundadır. 

 

PERSONEL 

TANIMI ÜNVANI SAYISI DENEYİMİ AÇIKLAMA 

PROJE 

YÖNETİCİSİ 
MÜHENDİS 1 5 YIL 

ANAHTAR TEKNİK 

PERSONEL OLARAK 

ÇALIŞACAKTIR. 

MÜHENDİS MÜHNEDİS 2 3 YIL SAHA VE DİĞER İŞLER 

TEKNİSYEN TEKNİSYEN 2 3 YIL SAHA VE DİĞER İŞLER 

 

4.3.3. İsteklinin, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için kullanılacak olan Geometrik Pig 

ve Akıllı Pig ekipmanlarının teknik özelliklerini gösteren belgelerin, ilgili cihaz ve ekipmanların 

ATEX Sertifikalarını, katalog ve/veya fotoğraflarını teklif ekinde sunması gerekmektedir. 

4.3.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

36 inch veya daha üzeri çaplarda Doğal Gaz, Petrol ve Petrol Ürünleri Boru Hatlarında 

İntelligent Pig (Akıllı Pig) yöntemi ile boru hattı gövdesinde meydana gelebilecek ve boru 

hattının bütünlüğü için tehlike oluşturabilecek tüm metal kaybı özelliklerinin, anomalilerin tespit 

edilmesi ve muayene çalışması sonrasında boru hattı arızalarının yerlerinin saptanması ve 

doğrulanmasını içeren çalışmalar benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli isteklilere fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 
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7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TR (Türk Lirası) karşılığı 

BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km. 

Yapracık/ANKARA adresinden satın alınabilir.  

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 550 TR (Türk Lirası) doküman bedelini BOTAŞ 

Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Bilkent/Ankara Şubesi 

nezdindeki TR860001500158007292429682 no’lu cari hesabı yatırmak zorundadır. Posta yoluyla 

ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale 

dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer 

alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek 

zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. 

İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir. 

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

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, 

Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 23. Km. Yapracık/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 

saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

9. İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. Bu ihalede, 

işin tamamı için teklif verilecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 4290/1-1 

—— • —— 

36 KİŞİLİK İŞÇİLİK HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

YEAŞ Genel Müdürlüğü Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/54407 

36 kişilik işçilik hizmet alımı ihalesi, 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi uyarınca açık ihale 

usulüne göre yapılacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Milas-Ören Karayolu 23. Km. P.K: 13 Milas/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf:0252 5580293/3 Hat     Faks: 02525580307 

c) Elektronik posta adresi : ylisatinalma@yli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüze bağlı, dekapaj ve kömür 

üretiminde kullanılmakta olan iş makinalarının; 1 kişi 

mühendis, 12 kişi yağcı usta, 14 kişi tamir bakım usta, 5 

kişi kaynakçı usta, 2 kişi torna tesviye usta, 1 kişi oto 

elektrik usta ve 1 kişi kaportacı usta ile bakım, onarım ve 

tamirat işlerinin 6 (altı) ay süre ile yaptırılması işidir. 
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b) Yapılacağı yer : YLİ Müdürlüğü Açık Ocak Sahası, Umumi Tamir Atölyesi, 

Ağır Bakım-Onarım Atölyesi ve İşletme Müdürlüğümüzün 

faaliyet alnında bulunan yerler. 

c) İşin süresi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ayın ilk günü 

işe başlanacak olup, işin süresi işe başlama tarihinden 

itibaren 6 (altı) aydır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Genel Müdürlüğü YLİ Müdürlüğü İhale Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05/06/2014 günü Saat 14.00’te 

4 - İhale dökümanları:  

a - YEAŞ Genel Müdürlüğü, Dökümantasyon ve Büro Şefliği Milas-Ören Karayolu 23. Km. 

Milas-Muğla Tel: 0252 5580293/3 Hat Adresinden bedelsiz olarak görülebilir ve 100,00-TL 

karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. 

b - Posta veya kargo yolu ile doküman satın almak isteyenler İşletmemize ait aşağıda 

belirtilen İban hesabına doküman bedeli olan 100,00 TL’yi yatırarak açıklama kısmına ihale kayıt 

numarasını belirtmek suretiyle dekontu İşletme Müdürlüğümüze fakslayarak doküman satın 

alabilirler. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler tekliflerini, 05.06.2014 tarih, saat 14.00’e kadar YEAŞ Genel Müdürlüğü 

YLİ Müdürlüğü Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla veya 

kargo ile gönderilebilir. (Kargo ile gönderilen teklif mektupları adrese teslim edilmemesi halinde 

sorumluluk firmaya ait olacaktır.) Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu 

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

ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.  

8 - Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşeme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; teklif edilen bedelin 

%25 inden az olmamak üzere ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul 

işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması 

zorunludur.  

9 - Bu ihalede “her türlü personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları” benzer iş kabul 

edilecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olacaktır. 

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

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İBAN NUMARASI 

VAKIFBANK MİLAS ŞUBESİ : TR54 0001 5001 5800 7281 5293 01 

 4259/1-1 
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FABRİKAMIZ SAHASINDA MEVCUT 2 AD. OTOMATİK SABİT PANCAR BOŞALTMA 

MAKİNESİNİN KAMPANYA ÖNCESİ BAKIM, ONARIM VE REVİZYONU İLE 

KAMPANYA SÜRESİNCE (YAKLAŞIK 3 AY) 380.000 TON PANCARIN 

SİLOLARA BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız sahasında mevcut 2 Adet Otomatik sabit pancar boşaltma makinesinin 

Kampanya öncesi Bakım, Onarım ve Revizyonu ile Kampanya süresince silolara pancar 

boşaltılması hizmeti işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun 

bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale Kayıt numarası  : 2014/52957 

1 - İdarenin  

a) Adresi:  : Cumhuriyet Caddesi TURHAL/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 356 2753530 - 356 2753539  

c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr  

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

      internet adresi (varsa) :  

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız sahasında mevcut 2 ad. Otomatik sabit 

pancar boşaltma makinesinin kampanya öncesi 

Bakım, Onarım ve Revizyonu ile kampanya 

süresince (Yaklaşık 3 ay) 380.000 Ton pancarın 

silolara boşaltılması işi.  

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : Kampanya başlangıcından 2 ay önce bakım, onarım 

ve revizyon işleri üretim kampanyası ile beraber 

toplam yaklaşık 5 (Beş) aydır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer:  : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası  

b) Tarihi ve saati  : 30/05/2014 - 14:00  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

Belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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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. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge  

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

kriterler  

4.3.1. İş deneyim belgeleri  

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler,  

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak Otomatik sabit ve seyyar pancar boşaltma makineleri 

işletilmesi işleri ile iş makineleri (Kepçe, Loader, Dozer vb.) ile yapılan hafriyat işleri kabul 

edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim 

günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

Diğer hususlar: 

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 

KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 4185/1-1 
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DİZEL MOTOR PARÇALARININ BAKIM-ONARIM VE AYARI YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/53610 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı : 3 kalem Muhtelif Dizel Motorların Yakıt Enjeksiyon 

Pompası ve Diğer Komponentlerinin Bakım-Onarım ve 

Ayarı (malzeme dahil), teknik şartnameye göre 

yaptırılacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 05/06/2014 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden 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 

05/06/2014 günü saat 14:00’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 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 4149/1-1 

—— • —— 

PLASTİK PALET SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

                                                         RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 6.700 adet Plastik Palet %20 artar-azalır opsiyonlu olarak 

Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık ihale Usulü ile satın 

alınacaktır. 

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

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

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.06.2014 günü saat 14.00'a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00'da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  
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5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

olmalıdır. 

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

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

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

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve ihale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 4172/1-1 

—— • —— 

216 METRE MONORAY VİNÇ HATTININ YENİLENMESİ  

(MONTAJ DAHİL) SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/53166 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı 

No: 5/03040 - AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. (afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com) 

1 - İhale konusu malzemenin  

     adı ve miktarı : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 

216 metre Monoray Vinç Hattının yenilenmesi (Montaj 

Dahil) (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır. 

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

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 30/05/2014 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe 

Müdürlüğü-AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN Hesap 

Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- TR230001500158007282440204 

5 - 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. 4173/1-1 
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ER KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMELERİ (MUHTELİF TIRAŞ BIÇAĞI VE 

KÖPÜĞÜ İLE ŞAMPUAN) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, aşağıdaki tabloda nevileri ve adetleri belirtilen, T.C. Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı er kişisel temizlik malzemeleri, 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnameler, isterler ve belirtilen markalar ile Ofisimiz 

tip ticari şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

SIRA MALZEME ADI MİKTAR BİRİMİ 

İHALE EVRAK 

BEDELİ 

1 
Jilet Güvenli 1 Kanat/Sakal 

Jilet Güvenli/Banyo 

600.000 

300.000 

Adet 

Adet 
100.-TL 

2 Köpük Tıraş (200 ML.lik Ambalajlarda) 100.000 Adet 100.-TL 

3 Şampuan Saç (200 ML.lik Ambalajlarda) 100.000 Adet 100.-TL 

 

1) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm 

alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıda tabloda belirtilen 

şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartname ile isterlerde 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 27.05.2014 Salı günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II 

No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar 

verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5) İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, 

yukarıdaki ihale evrak bedeli tablosunda belirtilen ve 3’e ayrılan malzemenin her bir kısmının 

tamamına teklifte bulunmak şartıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler. Ayrıca, teklif edilen 

ürünlerin marka ve modeli teklif mektubunda belirtilecektir. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 4291/1-1 
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2 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen 2 kalem 

Tıbbi Cihaz, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

SIRA NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTAR/ADET İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ 

1 Anestezi Cihazı 14 130 TL 

2 Hastabaşı Monitörü 14 100 TL 

 

1) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis 

banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 03/06/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 

verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5) İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 4292/1-1 
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İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Van Şube Başkanlığından: 

1 - Van ili, Merkez ilçesi, Çarşı mahallesi, 186 ada, 21 parsele kayıtlı taşınmaz üzerine 

anahtar teslim götürü bedel ile inşaat yaptırılacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler (ihale dosyası) “Ali Paşa Mahallesi, Sıhke Caddesi No: 148 

VAN” adresindeki Türk Kızılayı Van Şube Başkanlığından 250,00 TL karşılığında temin 

edilebilecektir.  

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 24/06/2014 günü saat 10:30’a kadar Türk Kızılayı 

Van Şube Başkanlığına vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 24/06/2014 günü saat 14:30’da Türk 

Kızılayı Van Şube Başkanlığında açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 4194/1-1 

—— • —— 

İŞLETMEMİZ BÜNYESİNDE GMP KAPSAMINDA TEMİZ ALANLAR İÇİN YEDEK 

PARÇA ALIMI VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde GMP çalışmaları kapsamında temiz alanlar için yedek parça 

alımı ve yerine montajı kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden, 

250,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 

13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 hesaba yatırılıp dekontunun (0 272 612 56 67) 

nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu 

konuda 0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde 

belirtilmiştir. İhale tarihi 3 Haziran 2014 Salı günü saat 14.30 olup, isteklilerin belirtilen saate 

kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri 

gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 4216/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

- Pursaklar Belediye Meclisinin 08.01.2014 gün ve 020 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2014 gün ve 442 sayılı kararı ile onaylanan, 

“Pursaklar 95569 ada 1 parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne, 3194 

sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya 

çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 4301/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/53379 - 2012/26616 

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 0-312-2667680 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
İnta Mühendislik Mimarlık İnşaat 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
 

Adresi 
Oğuzlar Mahallesi 56. Sok. No: 16/9 

Ata Apt. Balgat/Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4780055822  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
148456  

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 (  ) 

 4264/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6101 Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Doğrudan Merkeze Bağlı

Taşra Teşkilatı Olarak Yer Alan Çatalzeytin Polis Eğitim Merkezi

Müdürlüğünün Kapatılması Hakkında Karar

2014/6183 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Bünyesinde 3 Adet

Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2014/6271 Şırnak İli, Silopi İlçesi, Aktepe ve Ovaköy Mevkilerinin Yolcu Giriş-

Çıkışlara Açık Aktepe Daimi Kara Hudut Kapısı ve Ovaköy Daimi

Kara Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

2014/6273 Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Yer Alan Adapazarı

Orman Bölge Müdürlüğünün Adının Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü

Olarak Değiştirilmesi ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı

Bulunan Dinar Orman İşletme Müdürlüğünün Isparta Orman Bölge

Müdürlüğüne Bağlanması Hakkında Karar

2014/6352 İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Bünyesinde 1 Adet

Daire Başkanlığı ve 3 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında

Karar

YÖNETMELİKLER

— Cumhuriyet Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Mustafa Kemal Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


