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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2014/936

1 – Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek

göstergeli Vakıflar Meclisi Üyeliğine Mikdat YETİM’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı

maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 41 ve 43 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Bülent ARINÇ

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2014/937

1 – Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa OZAT’ın başka bir göreve atanmak üzere

bu görevinden alınması, 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Bülent ARINÇ

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

15 Ağustos 2014
CUMA

Sayı : 29089



Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2014/938
1 – Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu

Üyeliğine (Hazine) Hayrettin DEMİRCAN’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
namenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Ali BABACAN
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2014/1016
1 – Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı Hakan
TOKAÇ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Ali BABACAN
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/943
1 – Adlî Tıp Kurumu İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Cerrahi Üyesi Doç. Dr.

Adalet DEMİR’in bu görevinden alınması, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı
maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Bekir BOZDAĞ
                Başbakan                                         Adalet Bakanı

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/944
1 – Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine Uzm. Dr.

Mehmet ÖZBAY’ın atanması, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi
gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Bekir BOZDAĞ
                Başbakan                                         Adalet Bakanı
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Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/947
1 – Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine Doç. Dr. Bülent

ŞAM’ın atanması, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun
görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Bekir BOZDAĞ
                Başbakan                                         Adalet Bakanı

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/948
1 – Adlî Tıp Kurumu İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Uzm. Dr. Ajda

AĞIRBAŞ’ın yeniden atanması, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi
gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Bekir BOZDAĞ
                Başbakan                                         Adalet Bakanı

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/953
1 – Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine Uzm. Dr.

Lokman BAŞER’in atanması, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi
gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Bekir BOZDAĞ
                Başbakan                                         Adalet Bakanı

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/955
1 – Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine Uzm. Dr.

Müfit İRİS’in atanması, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince
uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Bekir BOZDAĞ
                Başbakan                                         Adalet Bakanı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/956

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi I. Hukuk Müşaviri Yaşar

GÜÇLÜ’nün atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci

maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Faruk ÇELİK

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/957

1 – Açık bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliğine

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcısı Cevdet CEYLAN’ın atanması, 5502

sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 6 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Faruk ÇELİK

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/958

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu

Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Cenk ŞEN’in atan-

ması, 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince

uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Faruk ÇELİK

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/960
1 – Tapu ve Kadastro İzmir Bölge Müdürü Burhan USTA’nın başka bir göreve atanmak

üzere bu görevinden alınması,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro

İzmir Bölge Müdürlüğüne Tapu ve Kadastro Diyarbakır Bölge Müdürü Habil OĞAN’ın atanması,
Tapu ve Kadastro Yozgat Bölge Müdürü Ömer ŞAHİNGÖZ’ün başka bir göreve atan-

mak üzere bu görevinden alınması,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro

Yozgat Bölge Müdürlüğüne Tapu ve Kadastro Elazığ Bölge Müdürü Tamer TAŞKIRAN’ın
atanması,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro
Elazığ Bölge Müdürlüğüne Tapu ve Kadastro Gaziantep Bölge Müdürü Kemal TAŞDEMİR’in
atanması,

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro Eskişehir
Bölge Müdürlüğüne Tapu ve Kadastro Van Bölge Müdürü Cevdet KILIÇ’ın atanması,

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro Edirne
Bölge Müdürlüğüne Turan GÜLTEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          İdris GÜLLÜCE
                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/961
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine,

Büyükelçi Bakanlık Müşaviri Gürcan BALIK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/962
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığına,

Tanju BİLGİÇ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri
gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/969
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Maden İşleri Genel

Müdür Yardımcılığına Dr. Adnan KÖSE’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Taner YILDIZ
                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/970
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye Elektrik Ticaret

ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet Feridun ALAK’ın atanması, 657 sayılı
Kanunun 76 ncı maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Taner YILDIZ
                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/971
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Sami ÇEBİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun
2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. 
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Taner YILDIZ
                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/817
1 ‒ Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin

AKALIN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                       Akif Çağatay KILIÇ
                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/913
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Proje ve Koordinasyon

Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Ragıp BİNGÖL’ün atanması, 657 sayılı Ka-
nunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür. 

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                       Akif Çağatay KILIÇ
                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/972
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Muş İl Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Müdürlüğüne, Ergün ÇOLAKOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı
maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/973
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Kooperatifçilik Genel

Müdürlüğüne, İsmail KALENDER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/974
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli GAP Gümrük ve Ticaret

Bölge Müdürlüğüne Fikret EROL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/975
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Batı Marmara Gümrük ve

Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Muharrem MURAT’ın atanması,
657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince
uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/976
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Tunceli Ticaret İl Müdür-

lüğüne, Cevat SALMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/977
1 – Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver KAPLAN’ın, başka bir göreve atan-

mak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/978
1 ‒ Bakanlık Müşaviri Abdulkadir YILDIZ’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu

görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 
2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 

14/8/2014
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/979
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sinema Genel Müdür

Yardımcılığına, Başmüfettiş Ali ATLIHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/980
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Manisa İl Kültür ve Turizm

Müdürlüğüne, İbrahim SUDAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/983
1 ‒ Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı Aysun

ALTUNBAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 36/A-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/984
1 ‒ Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı Çiğdem

ÖZDEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 36/A-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1015

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Kütüphaneler ve Yayım-

lar Genel Müdürlüğüne, Bakanlık Müşaviri Hamdi TURŞUCU’nun atanması, 657 sayılı Ka-

nunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ömer ÇELİK

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/985

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gaziantep İl Millî Eğitim

Müdürlüğüne, Bilal YILMAZ’ın atanması 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Nabi AVCI

                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/986

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Amasya İl Millî Eğitim

Müdürlüğüne, Hüseyin GÜNEŞ’in atanması 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Nabi AVCI

                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı
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Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/987

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Malatya İl Millî Eğitim

Müdürlüğüne, Ali TATLI’nın atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 ‒ Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Nabi AVCI

                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/988

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Tokat İl Millî Eğitim

Müdürlüğüne, Levent YAZICI’nın atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Nabi AVCI

                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/989

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Yozgat İl Millî Eğitim

Müdürlüğüne, Saim KUŞ’un atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Nabi AVCI

                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı
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Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/990

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Düzce İl Millî Eğitim

Müdürlüğüne, Ahmet YURTMAN’ın atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Nabi AVCI

                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/991

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Balıkesir İl Millî Eğitim

Müdürlüğüne, İbrahim ÇAVUŞOĞLU’nun atanması 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı mad-

deleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Nabi AVCI

                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/992

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bolu İl Millî Eğitim Müdür-

lüğüne, Yusuf CENGİZ’in atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Nabi AVCI

                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı
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Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/993

1 ‒ Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcıları Dr. Adnan ATICI

ile İlhan AKDENİZ’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınmaları, 399 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamenin 5’inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/994

1 ‒ Açık bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına

Mehmet Sait DEMİRCİ’nin atanması, 

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5’inci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/995

1 ‒ Açık bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına

Faruk YENAL’ın atanması, 

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5’inci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/996

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Müsteşar Yardımcısı Mehmet Bahaettin KAPTAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı

maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/997

1 ‒ Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli

Konya Orman Bölge Müdürlüğüne Bekir KARACABEY’in atanması, 657 sayılı Kanunun

76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/998

1 ‒ Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne İbrahim ERGÜVEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun

76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/999

1 ‒ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde;

Açık bulunan 1 inci derce kadrolu ve +3000 ek göstergeli İzmir 2. Bölge Müdürlüğüne

Kars 24. Bölge Müdürü Hayati ÇELENK’in, bu suretle boşalacak olan Kars 24. Bölge Müdür-

lüğüne Nesip ÖZDEN’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1000

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Prof. Dr.

Eyüp GÜMÜŞ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                   Mehmet MÜEZZİNOĞLU

                Başbakan                                         Sağlık Bakanı

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1001

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Ahmet Burak YAŞAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                   Mehmet MÜEZZİNOĞLU

                Başbakan                                         Sağlık Bakanı
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1002

1 ‒ Açık bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Bakanlık

Müşaviri Yaşar Duran AYTAŞ’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı

maddesi ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Lütfi ELVAN

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
GÖREVLENDİRME KARARLARI

Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/945

1 – Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine, Bezmiâlem

Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali

İhsan TAŞÇI’nın görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547

sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Bekir BOZDAĞ

                Başbakan                                         Adalet Bakanı

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/946

1 – Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Üyeliğine, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat ELEVLİ’nin yeniden görevlendirilmesi,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Bekir BOZDAĞ

                Başbakan                                         Adalet Bakanı
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Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/949

1 ‒ Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul

Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer BİLİR’in

görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğre-

tim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Bekir BOZDAĞ

                Başbakan                                         Adalet Bakanı

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/950

1 ‒ Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine, İstanbul

Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feray SAVRUN’un yeniden görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp

Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri

gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Bekir BOZDAĞ

                Başbakan                                         Adalet Bakanı

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/951

1 ‒ Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Çocuk Cerrahisi Üyeliğine, İstan-

bul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Haluk EMİR’in yeniden görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı

ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Bekir BOZDAĞ

                Başbakan                                         Adalet Bakanı

15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/952

1 ‒ Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Tıbbî Mikrobiyoloji Üyeliğine,

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa SAMASTI’nın

görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür. 

2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Bekir BOZDAĞ

                Başbakan                                         Adalet Bakanı

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/954

1 ‒ Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram

Mert SAVRUN’un görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547

sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Bekir BOZDAĞ

                Başbakan                                         Adalet Bakanı

—— • ——
İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1003

1 ‒ Siirt İli Pervari İlçesi Doğanca Bucağı Yanıkses Köyünün aynı ilin Eruh İlçesi

Merkez Bucağına bağlanması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D)

bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Efkan ALA

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1004
1 ‒ Siirt İli Pervari İlçesi Doğanca Bucağı Okçular Köyünün aynı ilin Eruh İlçesi

Merkez Bucağına bağlanması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D)
bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
14/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Efkan ALA
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ
GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet
İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetme-
liğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından”
ibaresi “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından” şeklinde; “buna denk kabul edilen” ibaresi “ÖSYM ta-
rafından buna denk kabul edilen” şeklinde; aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“(3) Yabancı dil yeterlik belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır ve bu sürenin hesap-
lanmasında mesleki ehliyet sınavının yapıldığı tarih esas alınır. Ancak, ilk atamasında ikinci
fıkrada sayılan gerekli dil belgesini ibraz etmiş, ikinci defa aynı unvanla ve aynı yabancı dil
aranılan yerlere atanacaklar ile ilk atamasında ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavından yetmiş ve üzeri dil puanı belgesi veya ÖSYM tarafından buna denk
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan bir belgesi bulunanların aynı yabancı dil aranılan
yerlere sonraki atanmalarında yabancı dil yeterlik belgesi aranmaz.”

“Ancak, ÖSYM tarafından sınav yapılmayan yabancı diller için seviye tespit sınavı Başkanlık
tarafından yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu

Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

30/4/2013 28633
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Bartın Üniversitesinden:
BARTIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı Enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bartın Üniversitesi Enstitülerinde yürütülen tezli ve

tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında yürütülen eğitim ve öğretime
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
Enstitüler için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

c) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında bulunan
tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan bölüm
başkanını,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Fakülte teşkilatlanmasına göre bölüm başkanı ve ana-
bilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan bölüm kurulunu,

e) Bilim/sanat dalı: Fakülte teşkilatına göre anabilim/anasanat dalını,
f) Bilim/sanat dalı başkanı: Fakülte teşkilatına göre anabilim/anasanat dalı başkanını,
g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik et-

mek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
ğ) Enstitü: Bartın Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan Enstitüleri,
h) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcılarından

ve Enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yar-

dımcıları ve müdürce gösterilecek altı aday arasından Enstitü kurulu tarafından üç yıl için se-
çilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) Kredi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen ve program ba-
zında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı, ders saatlerinin yanı
sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, sunum, sınava hazırlık, sınav,
staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı belirten öğrenci
iş yükünü; bir kredinin (AKTS) 30 saat öğrenci iş yüküne karşılık geldiğini,

j) Müdür: İlgili Enstitünün müdürünü,
k) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
m) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,
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n) Senato: Bartın Üniversitesi Senatosunu,
o) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik tezini,
ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
p) Üniversite: Bartın Üniversitesini,
r) YDS: Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Öğretimin Düzenlenmesi, Öğrenci Statüleri

Öğrenim görecek öğrenciler
MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğrenim görecek öğrenciler, aşağıda belirtilen şekilde

tam zamanlı ve özel öğrenci olmak üzere iki farklı statüde bulunur:
a) Tam zamanlı öğrenciler: Bir öğrencinin tam zamanlı öğrenci statüsüne sahip olması

ve Üniversitede öğrencilik haklarından yararlanması için Enstitüye giriş hakkı kazanması veya
yatay geçiş yapmak suretiyle Enstitüde bir lisansüstü programa kaydını yaptırması, derslere
yazılıp devam etmesi gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık programı, proje ve
tez dönemi öğrencileri de tam zamanlı öğrenci olup bu haklardan yararlanır.

b) Özel öğrenciler: Bir yükseköğretim kurumundan lisans veya yüksek lisans diploması
alarak mezun olup belirli bir konuda bilgilerini artırmak isteyenler veya başka bir Enstitüde
bir lisansüstü programına kayıtlı olan öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile özel öğrenci statüsünde kabul edilerek derslere devam
edebilirler. Bu statüdeki öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün
koşullarına uymaları ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmeleri gerekir. Özel öğrenciler,
tam zamanlı öğrencilerin haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilik ile ilgili esaslar Enstitü
kurulunca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Eğitim programlarının açılması
MADDE 6 – (1) Enstitü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş

Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecek anabilim/anasanat dallarında ve düzeylerde eğitim
programlarını yürütür. Enstitülerce yürütülecek lisansüstü programların içerikleri, Enstitü ana-
bilim/anasanat dalı kurullarının teklifi ve Enstitü kurulunun onayından sonra Senato tarafından
karara bağlanır. Enstitü Yönetim Kurulu, ayrıca diğer yükseköğretim kurumu ve araştırma mer-
kezleri ile işbirliği yaparak ortak program yürütmeye Rektörlük onayı ile karar verebilir.

(2) Eğitim ve öğretim, dönem esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar dönemlerine ek
olarak gece eğitimi, staj ve yaz kursları veya yaz dönemi açılabilir. Bunların süresi ve şekli, il-
gili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Programların uygulama esasları
MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dallarının özelliklerine göre eğitim programlarının

uygulanmasına ilişkin esaslar Enstitüce hazırlanır ve bu esaslar Enstitü kurulunun teklifi, Se-
natonun kararıyla yürürlüğe girer.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 8 – (1) Her dönemde açılacak dersler ve bunların sorumluları anabilim/ana-

sanat dalı kurulunun önerisi ile Enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilân edilir.
Anabilim/anasanat dalı başkanı
MADDE 9 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitimi yürüt-

mekten Enstitüye karşı sorumludur. Anabilim/anasanat dalı başkanı öğrenci kontenjanlarını,
bir dönemde hangi lisansüstü derslerin açılacağını ve bu derslerin sorumlularını, jüriler ve da-
nışmanlarla ilgili önerileri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunu oluşturan öğretim elemanları
ile birlikte tespit eder.
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Öğretim dili
MADDE 10 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak, Enstitü kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında derslerin hepsi veya bir kısmı, belirlenen
bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Danışmanın ve Enstitü anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun ortak önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile gerek görülen hal-
lerde bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak, lisansüstü eğitimin tama-
mının yabancı dilde yapıldığı programlarda bütün dönemler (ders dönemi, proje dönemi ve tez
dönemi) bu dilde tamamlanır.

Enstitü anabilim/anasanat dalı stratejik planları
MADDE 11 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu; kısa, orta ve uzun vadeli li-

sansüstü eğitim, politika ve stratejilerini ve buna bağlı olarak programları esas alan bir stratejik
plan hazırlar. Bu planlar, Enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü, Yurtdışı

Öğrenci Değişimi, Kayıt, Öğrenci Katkı Payı ile
Ders Ekleme ve Ders Silme

Kontenjan tespiti
MADDE 12 – (1) Enstitüdeki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmamasına, alın-

dığı takdirde kontenjan tespitine ve aday öğrencilerde aranacak niteliklere anabilim/anasanat
dalı kurullarının önerileri doğrultusunda, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

Kontenjanların ilanı
MADDE 13 – (1) Enstitünün kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik

programlarının adları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli
belgeler, son başvuru tarihi, sınav tarihi ile diğer hususlar Üniversite tarafından ilan edilir. Bu
ilan, her dönem başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(2) Lisansüstü öğretim programlarına öğrenci kabulü için verilecek ilanlar, Üniversite
ve Enstitünün internet sayfalarında yayınlanır.

Başvuru koşulları
MADDE 14 – (1) Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde şahsen, posta yoluyla veya

elektronik ortamda, istenilen belgelerin örneği ile Enstitüye başvurur. Kesin kayıt hakkı kaza-
nan adaylardan belgelerin asılları veya onaylı örnekleri istenir. Adayın başvurduğu lisansüstü
programın türüne göre aşağıdaki koşulları taşıması gerekir.

a) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:
1) Lisans diplomasına sahip olmak.
2) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerini, Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığı (YÖK)’na onaylatmış olmak (yabancı uyruklu öğrenciler için bu koşul aranmaz).
3) En az 2.29/4 veya 60.10/100 lisans genel not ortalamasına sahip olmak.
4) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten, başvurulan programın puan tü-

ründe en az 55 standart puan alınmış olması gerekir. Ancak yabancı uyruklu öğrenciler için
ALES puanının 40 olması yeterlidir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde
sağlanan puanlar, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilir; ancak güzel sanatlar fakültesi ve
konservatuvara yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

5) Varsa YDS veya eşdeğerindeki yabancı dil belgesine sahip olmak.
b) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:
1) Lisans diplomasına sahip olmak.
2) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerini, YÖK’e onaylatmış olmak

(yabancı uyruklu öğrenciler için bu koşul aranmaz).
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3) Tezsiz yüksek lisansta lisans not ortalaması, ALES ve yabancı dil koşulu aranmaz.
c) Doktora programlarına başvuru koşulları şunlardır:
1) Lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak, yurtdışından alınmış lisans veya

yüksek lisans diplomalarının denkliğini YÖK’e onaylatmış olmak, hazırlık sınıfları hariç en
az on dönem süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri lisans diplomasına, eczacılık ve
fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara
göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak gerekir. Lisans derece-
siyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en
az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

2) Doktora programına 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 alınması zorunlu-
dur.

3) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 60, lisans diplomasıyla başvu-
ranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 80 standart puana sahip olmak
gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri
sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, Enstitü
Yönetim Kurulunca kabul edilebilir; ancak güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara yapılacak
başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak ilgili üniversite senatosunun kararı
ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan ALES puanı ilgili senato tarafından belirlenir.

4) Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuran tıp fakültesi mezunlarında, lisans diplo-
masına ve en az 55 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana
sahip olmak gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanlarda ise yüksek lisans diplomasına, diş he-
kimliği ve veteriner fakültesi mezunlarında lisans derecesine sahip olmak ve ALES’in sayısal
kısmından en az 60 standart puana, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarında en az 75
standart puana sahip olmak gerekir. Temel tıp puanı: TUS temel tıp bilimleri testi birinci bö-
lümünden elde edilen standart puanın 0.7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart
puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

ç) Sanatta yeterlik programına başvuru koşulları şunlardır:
1) Lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak, yurtdışından alınmış lisans veya

yüksek lisans diplomalarının denkliğini, YÖK’e onaylatmış olmak, lisans derecesiyle sanatta
yeterlik programına başvuranlar için 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir lisans mezuniyet not
ortalamasına sahip olmak.

2) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden
merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşde-
ğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zo-
runludur.

3) ALES’in sözel kısmından en az 60, lisans diplomasıyla başvuranlardan en az 80 stan-
dart puana sahip olmak gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde
sağlanan puanlar, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir; ancak güzel sanatlar fakültesi
ve konservatuara yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

4) Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomaları ve lisans öğ-
renim kademesinde okudukları derslerin başarı notları ile mezuniyet not ortalamalarını gösteren
onaylı listeleri, yabancı dil belgelerini, değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer kişisel bilgi
ve belgelerle ilanda istenen ek belgeleri de ekleyerek bir dilekçeyle Enstitüye başvurur. Dilek-
çede, girmek istedikleri sanatta yeterlik programı belirtilir, adayların başvuru kayıt işlemleri
müdürlükçe yürütülür.
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Değerlendirme ve öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci

kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:
a) Lisansüstü programlara, ÖSYM tarafından yapılan ALES standart puanı ya da ALES

sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK
tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde olan ve Enstitü Yönetim Kurulunca kabul
edilen puanlar ile adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınav sonucu değer-
lendirilerek öğrenci alınır.

b) Adayların yazılı sınavlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve en az üç kişiden oluşan jüri-
lerce yapılır. Yazılı sınav jürisinde, adayların başvuru formunda belirttiği bilim dalının başkanı
da yer alır.

c) Tezli yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si,
lisans genel not ortalamasının %20’si, yazılı sınav puanının %20’si ve YDS veya eşdeğerindeki
yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı
notu; lisans genel not ortalamasının %50’si ve yazılı sınav puanının %50’si alınarak hesaplanır.
Tezli ve tezsiz yüksek lisans yazılı sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu
60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden
en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde yüksek lisans
programlarına kabul edilir.

ç) Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, yazılı
sınav puanının %20’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve YDS veya eşde-
ğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden
değerlendirilir ve sınav notu 70’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değer-
lendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar, başarı
puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

d) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES puanının %50’si
ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi puanının %20’si, lisans veya yüksek lisans not
ortalamasının %20’si ve YDS veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesap-
lanır. Bu değerlendirmede adaylardan referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istedi-
ğini belirten bir kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri koşullar aranabilir. Ya-
pılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağla-
yanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yeterlik programlarına
kabul edilir. Ancak güzel sanatlar fakültesi ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e gir-
miş olma koşulu aranmaz.

e) Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde sırasıyla ya-
zılı sınav notu, KPDS, ÜDS veya YDS ve ALES/temel tıp puanı fazla olana öncelik verilir.

f) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve
verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve
uygulamalara ilişkin esaslar, YÖK tarafından belirlenir.

g) ALES standart puanı 55’ten az olmamak koşuluyla başvurduğu yüksek lisans prog-
ramını Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda tamamladıktan sonra bir dö-
nemden fazla ara vermemiş olmak şartıyla doktora eğitimine başvuran adaylarda yeniden
ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu adayların kabulünde, yüksek lisans programına başvuru
sırasındaki ALES standart puanları esas alınır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri

aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygu-
lanabilir;
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a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora programından farklı alan-
larda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından almış
olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans ve yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumla-
rından almış olan doktora programı adayları,

ç) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış
olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının
(c), (ç) ve (d) bentlerindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı
kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de
alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin, hazırlık prog-
ramındaki tüm dersleri, 2/8/2011 tarihli ve 28013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre; bi-
limsel hazırlık programına kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinin ise, hazırlık
programındaki tüm dersleri, bu Yönetmeliğin yüksek lisans programına ilişkin hükümlerine
göre başarmış olması gerekir.

(5) Bu madde kapsamına giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, yukarıdaki
esaslar dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından hazırlanır ve anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencinin kayıt tarihini izleyen on beş gün
içinde ilgili Enstitüye gönderilir.

(6) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenci, aldığı dersleri başarmak zorundadır; ba-
şarısız olanlar programdaki dersleri başarıncaya kadar almaya devam ederler. Bilimsel hazırlık
programında geçirilen süre, aynı anda lisansüstü dersleri alınmamış olduğu takdirde, bu Yö-
netmelikte belirtilen yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edil-
mez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup belirli ko-

nularda bilgilerini artırmak isteyenler, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu
görüşü üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bazı lisansüstü derslere özel öğrenci olarak
kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların; almak istedikleri derslerin
açılacağı dönemin başında, lisansüstü derslere kayıt süresi içinde, lisans öğrenimleri sırasında
aldıkları notlara ilişkin belgelerin aslı veya onaylı örneklerini ekledikleri bir dilekçe ile Enstitü
anabilim dalı başkanlıklarına başvurmaları gerekir.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından özel öğrenci olarak bazı dersleri almaları uygun
görülen adaylar, özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için Üniversite Yönetim Kurulu tara-
fından o yıl için veya kredi başına tespit edilecek miktarı ödemek ve Üniversite veya Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen belgeleri vermek zorundadır.

(4) Lisansüstü eğitimdeki özel öğrenciler, bu statüde aldıkları derslerin en fazla 2 tane-
sini lisansüstü eğitimine saydırabilirler. Özel öğrencilikte geçirilen süre, normal öğrencilik sta-
tüsü kazanılan Lisansüstü Programının süresine dahil edilmez.
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(5) Özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine ka-
zanılır. Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine, izledikleri dersleri ve
bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, Üniversite öğren-
cilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için
ödedikleri eğitim ücreti, iade edilmez.

(7) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer
hususlarda ilgili Enstitünün mevzuat hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) Üniversite içindeki başka bir Enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir dönemi tamamlamış
olan ve ayrılacağı programdaki tüm sınavlarını başarmış ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar li-
sansüstü eğitim süresinde sağladığı genel not ortalaması, yüksek lisansta 100 tam not üzerinden
en az 80 veya 4.00 üzerinden en az 3.00, doktora düzeyinde 100 tam not üzerinden en az 85
veya 4.00 üzerinden en az 3.50 olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen eşdeğer düzeydeki li-
sansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Ancak, başka yükseköğretim kurumu
öğrencilerinin yatay geçiş taleplerinin kabul edilmesi için yukarıdaki koşulların yanı sıra bu
Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki başvuru koşullarını da taşımaları gerekir.

(2) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam
etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu be-
lirten belgeleri dilekçesine ekleyerek izleyen dönem öğretiminin başlama tarihinden en az on
beş gün önce, Enstitüye başvurur. Müdür, başvuru belgelerini ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığına gönderir.

(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda
incelenerek öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden
önce karara bağlanır. Kredi eşdeğerliği, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Tez aşamasında olan yüksek lisans öğrencileri anabilim/anasanat dalı kurulunun ka-
rarı ile yeniden tez konusu belirlenmek koşulu ile doktora öğrencileri ise anabilim/anasanat
dalı kurulunun kararı ile yeniden doktora yeterlik sınavına girmek koşulu ile yatay geçiş hak-
kından yararlanabilirler.

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 19 – (1) Lisansüstü öğrenim görmek üzere gelen yabancı uyruklu yüksek li-

sans ve doktora adaylarının bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki başvuru koşullarını sağ-
lamaları gerekir. Puanları yeterli olan adaylar lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları
dersler ve başarı notları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgelerle Enstitüye başvurur. Enstitü Yö-
netim Kurulunca görevlendirilen değerlendirme jürisi tarafından bilimsel düzeyi yeterli görü-
lenler başvurdukları lisansüstü programa kabul edilir. Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil
Türkçedir. Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından ve-
rilen ve başarı düzeyini gösteren seviye tespit belgesine sahip olanlarla, TÖMER tarafından
düzenlenen Türkçe kursunu başardıklarını belgeleyenler lisansüstü programlara başvurabilir.
Bu adaylar mülakata veya yazılı sınava alınır. Adayların başarı puanları bu Yönetmeliğin 15 inci
maddesine göre hesaplanır.

(2) Devlet bursu ile başvuran adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü
ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile uygun programa yerleştirilir.

(3) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora program-
larına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini, Türkçe öğretim yapan
bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylarda Türkçe dil koşulu aran-
maz.
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Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 20 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan öğrenci

değişimi programları çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki dönem süreyle
öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve
bu süre, eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için Üniversitede almaları
gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin
seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun
teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yö-
netmelikle belirlenen not sistemine çevrilerek öğrenci transkriptine işlenir ve akademik orta-
lamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa onların
yerine, Üniversitede almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan dersleri alır.

(2) Aynı değişim kapsamında, değişim yapan üniversiteden gelen öğrencilere de Üni-
versitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler
için kendilerine transkript verilir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki giriş sınavlarında başarılı

olan ve adları ilgili öğretim programının kontenjanı dikkate alınarak müdürlükçe yapılan ilan-
daki asıl aday listesinde yer alan öğrenci adaylarının, kendilerinden istenen bilgi ve belgelerin
aslı veya onaylı örneklerini ilanda belirtilen süre içinde Enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını
yaptırmaları gerekir. Üniversite isterse yedek aday listesi de belirleyebilir. Belirtilen süre içinde
kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adaylarının, sıra ile Enstitünün belir-
leyeceği takvim çerçevesinde kayıtları alınır. Bu takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptır-
mayanlar haklarını kaybetmiş sayılır.

(2) Öğrencilerin; ders ve tez aşamasında her dönem, akademik takvimde belirlenen süre
içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders seçimini yaparak danışman ve anabi-
lim/anasanat dalı başkanınca onaylı çıktılarını Enstitüye teslim etmeleri gerekir. Ders kaydı
yaptırılmayan dönem, öğretim süresine dahildir.

(3) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri Enstitü
Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin sağlık hizmetleri, üniversite tarafından kar-
şılanmaz ve bu dönemler için öğrenci belgesi verilmez.

(4) Kayıt sildirmek için yazılı başvuruda bulunan öğrencinin kaydı, Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile silinir. Kaydı silinen öğrenciye, ödemiş olduğu katkı payları/öğrenim ücretleri
iade edilmez.

Öğrenci katkı payı
MADDE 22 – (1) Normal sürede (Yüksek Lisans için 2 yıl, Doktora için 4 yıl) öğre-

nimini tamamlayamayan öğrenciden katkı payı alınır.
(2) Öğrenci, Bakanlar Kurulu Kararı ile yıllık olarak belirlenmiş öğrenci katkı payını

ilgili dönemin başında ve iki eşit taksitte öder.
(3) Bu Yönetmelikte belirtilen azami süreler (Yüksek Lisans için 3 yıl, Doktora için 6

yıl) içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek
öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu maddenin ikinci fıkra-
sına göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü, ikinci
defa kayıt yaptırılması halinde yüzde iki yüzü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde
üç yüzü, dördüncü defa ve daha fazla kayıt yaptırılması halinde ise yüzde dört yüzü olarak he-
saplanır.
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Ders ekleme-ders silme
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, her dönemin başlangıcında ve akademik takvimde belir-

tilen günlerde danışmanın uygun görüşünü almak şartıyla o dönemin eğitim programında mev-
cut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte oldukları dersleri silebilir.
Lisansüstü eğitim öğrencileri bulunduğu döneme ait gerekli 30 krediyi aldıktan sonra alttan
kalan kredilerini ve/veya ek olarak 15 krediye kadar ders alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Dersler
MADDE 24 – (1) Her dönem açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumlu öğretim

üyeleri, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi üzerine Enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(2) Enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca açılması ilk defa teklif edilecek dersler ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile
yürürlüğe girer.

(3) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü kurulunun kararı ile li-
sansüstü derslerden bazıları İngilizce olarak okutulabilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 25 – (1) Derslere devam zorunludur. Her öğrenci derslerin en az %70’ine ka-

tılmak zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, o ders veya derslerin dönem sonu ge-
nel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye DZ notu verilir. Öğrencinin devamı, ders sorumlusu öğ-
retim elemanı tarafından izlenir.

Ara sınavlar
MADDE 26 – (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları derslerden her dönem içinde en az bir

defa ara sınavına girer. Ara sınav; ödevin/ödevlerin, proje ve kısa sınavların değerlendirilmesi
şeklinde de olabilir.

(2) Mazeret sınavı, yalnız ara sınavlar için yapılır. Ara sınavların bitimini takip eden
hafta içerisinde müracaat edip ilgili Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilen öğrenci, mazeret
sınavına girebilir.

Genel sınav ve bütünleme sınavı
MADDE 27 – (1) Öğrenci, bir dönemde aldığı ve devam şartını sağladığı bütün ders-

lerin genel ve bütünleme sınavlarına, Enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenen ve Ens-
titü tarafından onaylanarak ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınava girmeyen öğ-
renciye GR notu verilir. Dönem sonu sınavı dönem ödevinin değerlendirilmesi şeklinde de ola-
bilir.

(2) Dönem sonu genel ve bütünleme sınav programları; anabilim/anasanat dallarınca
hazırlanır, müdürlük tarafından onaylanır ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce
ilan edilir. Sınavlar; programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır. An-
cak arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları
dışında da yapılabilir. Sınavlar yazılı, sözlü, sözlü ve yazılı veya uygulamalı olarak yapılabilir.
Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim üyesi düzenler ve yönetir. Bir dersin genel ve bü-
tünleme sınavı o dersin tamamlandığı dönem sonunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde
yapılır.

(3) Bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen ya da girip de başarılı
olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.
Bütünleme sınavında alınan not genel sınav notu yerine geçer.

(4) Anabilim dalı başkanlıkları sınav sonuçlarını bütünleme sınavlarının bitiminden iti-
baren 15 gün içerisinde Enstitüye teslim eder.
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Başarı notunun hesaplanması
MADDE 28 – (1) Başarı notu, sadece genel sınav değerlendirilmesine göre değil, öğ-

rencinin dönem içi çalışmaları ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Dönem
çalışmaları ile ara sınav sonuçlarının başarı notuna katkı oranı % 40 iken, genel sınav notunun
katkı oranı % 60’tır.

(2) Bir dersten başarılı sayılmak için, hem genel sınav notunun, hem de başarı notunun
100 puan üzerinden yüksek lisans düzeyinde en az 65, doktora düzeyinde en az 75 olması ge-
rekir.

(3) Seminer dersi, dönem projesi ve tez çalışması YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak
değerlendirilir.

Başarı notları
MADDE 29 – (1) Başarı notu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye aşağıdaki harf

notlarından birisi verilir. Tez çalışmaları için başarı notu yerine YT geçer notu verilir.
a)
DEĞERLENDİRME YÜKSEK LİSANS DOKTORA
Puan Not Katsayı Derece Katsayı Derece
90-100 AA 4.00 Pekiyi 4.00 Pekiyi
85-89 BA 3.50 İyi-Pekiyi 3.5 İyi-Pekiyi
80-84 BB 3.00 İyi 3.0 İyi
75-79 CB 2.5 Orta-İyi 2.5 Orta-İyi
65-74 CC 2.0 Orta - -
0-64 FF 0.0 - - -
- YT - Geçer - Geçer
- YZ - Geçemez - Geçemez
Başarısız sayılan notlar
MADDE 30 – (1) Öğrenciye başarısızlığın nedenine göre aşağıdaki notlardan birisi

verilir:
a) DZ: Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciye verilir, öğrencinin sınava

girme hakkı yoktur.
b) GR: Öğrencinin girmediği sınavlara verilir.
c) YZ: Dersin gereklerini yerine getirmeyerek başarısız olanlara verilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 31 – (1) İlan edilen sınav sonucuna itiraz, ilan tarihinden itibaren üç iş günü

içinde ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalına yazılı olarak yapılır. Öğretim elemanı, itirazı iki
iş günü içerisinde maddi hata bakımından değerlendirir. Maddi hata belirlenmesi durumunda,
öğrencinin aldığı not Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla düzeltilir. İtirazın neticesi öğrenciye
bildirilir.

Başarısız olunan dersler
MADDE 32 – (1) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, başarısız olduğu zorunlu ders-

leri tekrarlayarak başarmak zorundadır. Zorunlu dersler dışındaki dersler için anabilim/anasanat
dalı başkanının ve danışmanının ortak teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenci,
başarısız olduğu bir dersin yerine başka bir ders alabilir.

Akademik ortalama
MADDE 33 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı, o dersin ağır-

lıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin Enstitüye kaydından itibaren geçer not aldığı
ve program için geçerli sayılan bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin
kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi, virgülden sonra
iki basamak yürütülür. Öğrencinin YT notu aldığı dersler, akademik ortalamaya dâhil edilmez.
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Genel not ortalaması
MADDE 34 – (1) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edili-

şinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate
alınarak hesaplanır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin tüm derslerini tamamlayabil-
mesi için genel not ortalamalarının 100 tam not üzerinden en az 75 (4.00 üzerinden en az 2.50),
doktora öğrencilerinin aldıkları tüm derslerinin genel not ortalaması 100 tam not üzerinden en
az 80 (4.00 üzerinden en az 3.00) olması gerekir. Bu ortalamaları tutturamayan öğrencilere,
asgari not ortalamasını sağlayıncaya kadar danışmanları tarafından uygun görülen dersler al-
dırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Programları ve Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek lisans programı
MADDE 35 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülür. Bu programlara öğrenci alınmasının koşulları ve kontenjanların belirlenmesi, Enstitü
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programının ilk iki döneminde üstün başarı gösteren, iki dönem
genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.50 olan ve tezli yüksek lisans programına geçmek
isteyen adaylar, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen
koşulları sağlamak kaydıyla, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun olumlu görüşü ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken tezsiz yüksek lisans programına geç-
mek isteyen adaylar, ilk iki dönem sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına başvurmaları
halinde anabilim/anasanat dalı kurulunun olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin uzmanlık düze-

yindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, farklı bilgilerle bütünleştirerek yorumlama,
eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yeni bilgiler üretme, alanında karşılaşılan sorunları araş-
tırma yöntemlerini kullanarak çözme, yeni strateji, yöntem ve uygulama planları geliştirme,
öğrenmesini sürdürme, yönlendirme gibi becerilerini geliştirmektir. Bu program toplam 90
AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez
aşamasında alınan uzmanlık alanı derslerinden oluşur. Ders aşamasındaki öğrenciler için seç-
meli olarak açılabilecek uzmanlık alanı ve danışmanlık dersleri tez aşamasındaki öğrenciler
için zorunlu ders olarak açılacaktır. Seminer, danışmanlık ve uzmanlık alanı dersleri YT veya
YZ olarak değerlendirilir. Bu derslere ilişkin ilkeler, Enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, Üniversite bünyesinde verilen lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Ayrıca lisansüstü dersleri, danışmanın ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının
önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
lisansüstü derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerden
en fazla 18 AKTS karşılığı öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders sayısına dahil edilir.

(4) Bir öğrencinin Enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl
içinde özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü ders-
lerinden; danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile devam etmekte olduğu programa en fazla iki ders transfer edilebilir.

(5) Daha önce kayıtlı öğrenci olarak yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerinden da-
nışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile de-
vam etmekte olduğu programa uygun görülen dersler transfer edilebilir.
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Tezli yüksek lisans programının süresi
MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yıl, azami süre

ise üç yıldır. Bu programın ilk iki dönemine ait tüm derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci-
lere, danışmanının önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurulunun onayı ile normal süreden daha
kısa sürede mezun olabilme imkânı sağlanır. Bu süre üç dönemden daha az olamaz.

(2) Tez çalışmalarını azami süre sonunda da tamamlayamayan öğrenciler, bu Yönet-
meliğin 22 nci maddesi hükümlerinde belirtilen koşullara göre katkı ücretini ödemek şartı ile
öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılım ile
tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri
devam eder.

Tezli yüksek lisans programında danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı

her öğrenci için bir tez konusunu, en geç ikinci dönemin sonuna kadar ve tez danışmanını, bi-
rinci dönemin başında Enstitüye önerir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı
gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun gö-
rüşü ile ikinci bir tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı önerisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir. Ayrıca, danışmanın önerisi, Enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı
ile diğer kurum ve kuruluşlarda görev yapan öğretim üyeleri de ikinci danışman olarak atana-
bilir.

(3) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek
ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine, Ens-
titü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(5) Tez konusu değişikliği Danışmanın talebi ve ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(6)  Öğrenci seminer dersini en erken ikinci yarıyılda alabilir. Seminer dersini alan öğ-
renci ilgili dönem içinde bir sunum yapar. Bu sunum tez çalışması ile ilgili de olabilir. Seminer
dersinin not değerlendirmesi tez danışmanı tarafından yapılır ve sonuç anabilim dalı başkanlığı
tarafından Enstitüye iletilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, hazırladığı ve danış-

manınca kabul edilen tezini Enstitünün tez yazım ve basım kılavuzuna uygun şekilde hazırla-
yarak ilgili Enstitüye teslim eder.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite
içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir üniversiteden olmak üzere üç
veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi
olamaz. Tezin jüri üyelerine dağıtımı Enstitü Müdürlüğünce yapılır. Ayrıca YÖK tarafından
denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretim
üyeleri arasından da jüri üyesi belirlenebilir.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün,
en geç bir ay içinde anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine müdürlükçe ilan edilen
yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüriye katılamayacak üyeler, katıla-
mama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir hafta
içinde Enstitüye yazılı olarak bildirir.
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(4) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye
çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek
Enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Tez sınavı;
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. İlgili anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tez sınavına sergi, gösteri,
performans ve benzeri oturum da eklenebilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası sa-
vunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması
halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini
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, öğ-
rencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 40 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş halde Enstitü Kurulunca belirlenen sayıda kopyasını, iki adet
elektronik kopyasını ve Enstitü tarafından istenen belge ve dökümanları tez sınavına giriş ta-
rihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan
tezli yüksek lisans öğrencisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun edildikten sonra tezli
yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Diploma almaya hak kazanılan tarih, Enstitü Yö-
netim Kurulunda mezuniyet kararı alındığı tarihtir.

(2) Bir ay içinde yukarıda belirtildiği şekliyle tezini teslim etmeyen öğrenci, geçerli
mazeretini bildiren bir dilekçeyle Enstitüye başvurarak bir aylık ek süre talep edebilir. Bu süre
sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyeti bir sonraki akademik dönem içerisinde
yapılır. Bu durumdaki bir öğrenci, yeni döneme kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim/
anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezli yüksek lisans diploması; müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin
soğuk damgası ile mühürlenir.

(5) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara istekleri üzerine geçici mezuniyet bel-
gesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesine ait esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin mesleki konu-

larda bilgilerini zenginleştirme ve bunları uygulamaya aktarma becerilerini geliştirmektir. Tez-
siz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program, toplam
90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı, tezsiz yüksek lisans programı ile aynı
hükümlere tabi olup ilgili mevzuata göre yürütülür.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olmak koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Öğrenci, üçüncü dönem başında dönem projesi dersini alır. Dönem projesi YT veya
YZ olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı dönemde dönem projesine kayıt
yaptırmak ve dönem sonunda yazılı bir raporu danışmanına vermek zorundadır.

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                             15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089



(5) Bir öğrencinin Enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl
içinde özel öğrenci olarak veya yurt içindeki, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından al-
dığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı; danışmanının
teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile devam
etmekte olduğu programa en fazla iki ders transfer edilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programının süresi
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Tezsiz yüksek lisans dersleri birbirini izleyen en az üç, en fazla dört dönem içinde tamamlanır.
Bu süre sonunda en çok iki dersten başarısız olan veya tüm derslerden başarılı olduğu halde
akademik ortalaması 75’in (4.00 üzerinden 2.50’nin) altında olan öğrencilere ortalama yük-
seltmek ve başarısız olunan dersleri tekrarlayabilmek için Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
iki dönem ek süre tanınabilir. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrenciler, bu Yönetme-
liğin 22 nci maddesinde belirtilen koşullara göre katkı ücretini ödemek şartı ile öğrenimlerine
devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılım hariç öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programındaki öğrencilerin danışmanı anabilim

dalı başkanıdır. Dönem projesi alan 6-15 arasındaki öğrencilere Enstitü anabilim/anasanat dalı
kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla bir öğretim üyesi atanır.

Tezsiz yüksek lisans öğreniminin sonuçlanması ve tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır.

Yeterlik sınavı, bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre kurulan jüri tara-
fından sözlü olarak yapılır. Sınav sonucu, Enstitüye yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tu-
tanakla bildirilir. Sınavda başarısız olan öğrenci en geç üç ay içerisinde aynı jüri önünde tekrar
sınava alınır. İkinci kez başarısız olan öğrenci, müteakip dönemlerde yeniden sınava alınır.

(2) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabi-
lim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılır.

(5) Diploma, müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile
mühürlenir.

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

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

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 180 AKTS’den

az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez aşamasında
ayrı ayrı alınan uzmanlık alanı dersleri, yeterlik ve tez önerisi sınavından oluşur. Doktora prog-
ramı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 300 AKTS’den az olmamak
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koşuluyla en az on dört adet ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez aşamasında ayrı ayrı
alınan uzmanlık alanı dersleri, yeterlik, tez önerisi ve tez izleme sınavlarından oluşur. Ders
aşamasındaki öğrenciler için seçmeli olarak açılabilecek uzmanlık alanı ve danışmanlık dersleri
tez aşamasındaki öğrenciler için zorunlu ders olarak açılacaktır. Bu derslere ilişkin esaslar Ens-
titü kurulunca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

(3) Doktora öğrencileri, lisans ve yüksek lisans programından, daha önce almamış ol-
mak koşulu ile ders alabilirler. Lisansüstü dersler, danışmanın ve Enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumla-
rında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Bu suretle alınan derslerden 18 AKTS karşılığı
öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders sayısına dahil edilir. Lisans dersleri, ders yüküne ve
doktora kredisine sayılamaz.

(4) Bir öğrencinin Enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl
içinde özel öğrenci olarak veya yurt içindeki, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından al-
dığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü dersleri; danışmanının teklifi, ana-
bilim/anasanat dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile devam etmekte
olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak derslerden öğrencinin kayıtlı
olduğu programa en fazla iki ders transfer edilebilir.

(5) Doktora programları, yurt içindeki ve yurt dışındaki müşterek doktora programları
şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi üze-
rine YÖK tarafından belirlenir.

(6) İkinci tez danışmanı ve tez izleme komitesi üyeleri yurt dışından olan doktora öğ-
rencilerinin tezleri, Türkçe ile beraber yaygın olarak kullanılan İngilizce, Almanca veya Fran-
sızca olarak yazılabilir ve savunulabilir.

Doktora programının süresi
MADDE 46 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, tezli yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için dört yıl, azami süre ise altı yıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için
beş yıl, azami süre ise dokuz yıl olup, uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda Senato yet-
kilidir.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç
yıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu Yönetmeliğin 34 üncü
maddesinde öngörülen en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrenciler doktora tezi ça-
lışmasına başlayamazlar.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen; ancak tez çalışmasını yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl
sonuna, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlaya-
madığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının öne-
risi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde
en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamam-
lamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, bu Yönetmeliğin 22 nci
maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücret-
lerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders
ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-
maksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş
olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla
doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.
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(4) Doktora çalışmasında lisanstan gelenler için ilk üç dönemine ait, yüksek lisanstan
gelenler için ise ilk iki dönemine ait tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması
en az 85 (4.00 üzerinden en az 3.50) olan öğrencilere, danışmanının önerisi ve anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun onayı ile öngörülen süreden daha kısa sürede mezun olma imkânı verile-
bilir. Bununla birlikte, bir öğrencinin doktora öğrenim süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile
kabul edilmişse altı, lisans derecesiyle kabul edilmişse sekiz dönemden az olamaz. Bu sürenin,
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde en az dört, lisans derecesi ile kabul edilenlerde ise
en az beş dönemi tez hazırlama süresi olarak kabul edilir.

Doktora programında tez danışmanı atanması
MADDE 47 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını

ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez
danışmanı birinci dönemin başında atanır.

(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmekle, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönet-
mek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık
işlemleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(3) Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir.
(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine

danışman öğretim üyelerinin ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da
aranır.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla il-

gili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır. Doktora ye-
terlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Öğrenci, derslerini başarı ile tamamladığı dönemden itibaren Enstitü Yönetim Ku-
rulu tarafından ilan edilen tarihte yeterlik sınavına girebilmek için Enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığına müracaat eder. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç
beşinci dönemin, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç yedinci dönemin sonuna
kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen ve Ens-
titü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik
komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak,
uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Komite tarafından oluşturulacak
sınav jürileri üç veya beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Jüride öğrencinin danışmanı ile başka
yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden en az bir üye bulunur. YÖK tarafın-
dan denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan
Türk vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı öğretim üyeleri arasından da jüri üyesi seçilebilir.
Doktora yeterlik komitesi üç yılda bir yenilenir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, başarı-
sızlık halinde sınav jürisinin gerekçeleriyle birlikte, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına
ve yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde de Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrenci, müteakip dönemlerde yeniden sınava alınır.
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(6) 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.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğ-
renci, dönem başlamadan en az on gün içinde başvurmak koşuluyla Enstitü anabilim/anasanat
dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapı-
labilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
danışmanının gözetiminde hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğ-
renci, tez önerisi ile ilgili 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 Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen
üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Doktora yeterlik sınavından sonra altı ay içerisinde tez önerisi sınavına girmeyen
ya da giremeyen öğrenci üç ay içinde tekrar tez önerisi sınavına alınır. Tez önerisi sınavına
mazeretsiz iki defa üst üste girmeyen öğrenci yeniden doktora yeterlik sınavına alınır.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Aynı danışmanla devam etmek isteyen
öğrenciye her defasında üçer aylık, tez konusu ve danışmanı değişen öğrenciye ise her defa-
sında altışar aylık süreler verilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen, ancak tez hazırlama süresi içerisinde tez konusunu değiş-
tirmek isteyen bir öğrenci, danışmanın da gerekçeli raporu ile en geç üç ay içinde yapacağı
araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan yeni tez önerisini tez izleme ko-
mitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, yeni tez önerisi ile ilgili raporu sözlü savunmadan
en az onbeş gün önce komite üyelerine verir. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu yeni
tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığınca yeni tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla
bildirilir.

Doktora tezinin izlenmesi
MADDE 51 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi yılda iki

kez toplanır. İki toplantı arasında en az beş ay süre olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalış-
maların özeti, tez çalışması ile ilgili olarak yapılan ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve
bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite ta-
rafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
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(2) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrenci, yeni bir danışman ve/veya yeni bir tez konusu ile tez önerisi savunmasına
tekrar alınır.

(3) Tez izleme sınavına mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Maze-
retin geçerliliği Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 52 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları gösteren ve

danışmanınca kabul edilen tezini Enstitünün lisansüstü tez yazım ve basım kılavuzuna uygun
şekilde hazırlayarak Enstitüye teslim eder.

(2) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerdiği
isimler arasından Enstitü Yönetim Kurulunca asıl ve yedek üye olarak belirlenir. Ayrıca Enstitü
Yönetim Kurulu önerilen isimler dışından da alanı ile ilgili jüri üyesi/üyeleri atayabilir. Jüri,
üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yüksek-
öğretim kurumunun öğretim üyesi ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türk vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı
öğretim üyeleri arasından olmak üzere beş kişiden, ikinci tez danışmanının jüri üyesi olması
durumunda jüri yedi kişiden oluşur. Enstitü Yönetim Kurulu ayrıca, birisi Üniversiteden ve di-
ğeri başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer.
Tezin jüri üyelerine dağıtımı Enstitü Müdürlüğünce yapılır.

(3) Doktora tez sınavının tarihi ve yeri anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine
Enstitüce belirlenerek, jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Jüri üyeleri, Enstitü Müdürlüğünce
ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle
jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim
edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde Enstitüye yazılı olarak bildirir.

(4) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye
çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek
Enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez
toplanamayan jüriler konusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararına göre işlem yapılır. Tez sınavı;
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinle-
yicilere açık olarak yapılabilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye gerekçeli bir rapor ve tutanakla bil-
dirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak te-
zini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi
reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin
üçüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 53 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci;

doktora tezini Enstitünün lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlayarak, tez sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla tezin Enstitü kurulunca be-
lirlenen sayıda ciltlenmiş halde kopyasını, iki adet elektronik kopyasını ve istenen belge ve
dokümanları Enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, geçerli ma-
zeretini bildiren bir dilekçeyle Enstitüye başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Bu
süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyeti bir sonraki akademik dönem içe-
risinde yapılır. Bu durumdaki bir öğrenci yeni döneme kayıt yaptırmak zorundadır. Tezi şekil
yönünden uygun bulunan doktora öğrencisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun edildikten
sonra doktora derecesi almaya hak kazanır. Diplomaya hak kazanılan tarih, Enstitü Yönetim
Kurulunca mezuniyet kararı alındığı tarihtir.
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(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diploma, müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile
mühürlenir.

Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programı; bir lisans, yüksek lisans ya da buna eşdeğer

bir çalışma üzerine yapılan ve bir sanat alanında gerekli kurumsal, uygulamalı bilgi, becerileri
kazandırmayı ve özgün bir sanat eseri ortaya konulması ile müzik ve sahne sanatlarında özgün
ve üst düzeyde bir yaratıcılık ve uygulama sergilemeyi amaçlayan, bilimde doktora eğitimine
denk bir eğitimdir.

(2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 180 AKTS’den
az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi,
tez izleme sınavları ve sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri tez/yeterlik çalışmasından
oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 300 AKTS’den az olmamak
şartıyla on dört adet ders, en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve sergi, proje, re-
sital, konser, temsil ve benzeri tez/yeterlik çalışmasından oluşur. Sanatta yeterlik programı öğ-
rencisi, tez danışmanının atandığı tarihi izleyen dönem başından itibaren her dönem tez çalış-
masına ve tez danışmanınca anasanat dalı başkanlığına her bir öğrenci için açılması önerilen
ve Enstitü kurulu kararı ile açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Bu ders-
lere ilişkin ilkeler Enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uy-
gulanır.

(3) Lisansüstü dersler, danışmanın görüşü, Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden seçilebilir. Bu suretle alınan derslerden en fazla 18 AKTS karşılığı öğrencinin almakla
yükümlü olduğu ders sayısına dahil edilir. Sanatta yeterlik programı öğrencileri; danışmanın
önerisiyle, lisans dersleri de alabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine
sayılmaz.

(4) Bir öğrencinin Enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl
içinde özel öğrenci olarak veya yurt içindeki/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldığı
ve başarılı olduğu, kendi sanat alanı ile ilgili lisansüstü dersleri; danışmanının teklifi, anasanat
dalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa
transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak derslerden öğrencinin kayıtlı olduğu programa
en fazla iki ders transfer edilebilir.

(5) Sanatta yeterlik programları; yurt içinde ve yurt dışında beraber sanatta yeterlik
programları şeklinde de düzenlenebilir.

(6) İkinci tez danışmanı ve tez izleme komitesi üyeleri yurt dışından olan sanatta yeterlik
öğrencilerinin tezleri Türkçe ile beraber yaygın olarak kullanılan İngilizce, Almanca veya Fran-
sızca olarak yazılabilir ve savunulabilir.

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

ile kabul edilenler için dört yıl, azami süre ise altı yıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için
beş yıl, azami süre ise dokuz yıl olup, uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda Senato yet-
kilidir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu Yönet-
meliğin 34 üncü maddesinde öngörülen en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrenciler
tez veya sanat eseri çalışmasına başlayamazlar.
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(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını
birinci fıkrada belirtildiği üzere yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans
derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen
bir öğrenciye ilgili Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az
altı ay olmak üzere ek süreler verilir. Ek süre sonunda da tez, sergi veya proje çalışmasını ta-
mamlayamayan öğrenciler bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşullara göre katkı
ücretini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders
ve sınavlara katılım ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-
madan öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvur-
muş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kay-
dıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

(4) Sanatta yeterlik programında başarılı olan öğrencilere, anasanat dalı kurulunun ge-
rekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile daha kısa sürede mezun olma imkânı ve-
rilebilir. Bununla birlikte, bir öğrencinin sanatta yeterlik öğrenim süresi, yüksek lisans derecesi
ile kabul edilmişse altı, lisans derecesiyle kabul edilmişse sekiz dönemden az olamaz. Bu sü-
renin, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde en az dört, lisans derecesi ile kabul edilen-
lerde ise en az beş dönemi tez ve sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri hazırlama süresi
olarak kabul edilir.

Tez veya sanat eseri danışmanı atanması
MADDE 56 – (1) Enstitü anasanat dalı kurulu, her öğrenci için sanatta yeterlik tez ya

da sanat eseri danışmanını ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç birinci dönemin başında atanır.

(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek
ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık iş-
lemleri, ilgili anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(3) Tez danışmanı Üniversite öğretim üyeleri veya ihtiyaç halinde doktora ünvanına
sahip öğretim elemanları arasından seçilir. Tez ve sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisi ve anasanat dalı kurulunun uy-
gun görüşü ile ikinci bir tez danışmanı da önerilebilir.

(4) Tez danışmanı değişikliği; öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı ve anasanat
dalı kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Sanatta yeterlik sınavı
MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı; sanatta yeterlik derslerini ve ilgili

uygulamaları başarıyla tamamlayan öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla
ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Sanatta yeterlik sınavları güz
ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Sanatta yeterlik sınavları, Enstitü anasanat dalı kurulu tarafından önerilen ve Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik sanatta yeterlik ko-
mitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uy-
gulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Komite tarafından oluşturulacak
sınav jürileri üç veya beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Jüride öğrencinin danışmanı ile başka
yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden en az bir üye bulunur. YÖK tarafın-
dan denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan
Türk vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı öğretim üyeleri arasından da jüri üyesi seçilebilir.
Sanatta yeterlik komitesi üç yılda bir yenilenir.
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(3) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sanatta ye-
terlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, başarı-
sızlık halinde sınav jürisinin gerekçeleriyle birlikte, Enstitü anasanat dalı başkanlığına ve ye-
terlik sınavını izleyen üç gün içinde de Enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde tekrar sınava
alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenci, müteakip dönemlerde yeniden sınava alınır.

(5) Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerden
sonra da toplam kredinin 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi
MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü ana-

sanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez ve
sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Ko-
mitede tez danışmanından başka, Enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.
İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına
katılabilir.

(3) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönem-
lerde, Enstitü anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile üyelerde
değişiklik yapılabilir.

Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunması
MADDE 59 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
danışmanının gözetiminde hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Sa-
vunma talebi, öğrenci tarafından bir dilekçeyle Enstitüye bildirilir ve sözlü savunma tarihi mü-
dürlükçe ilan edilir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili bir raporu sözlü savunmadan en az on beş
gün önce komite üyelerine ve Enstitüye verir.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez ve sanatta
yeterlik çalışması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü
anasanat dalı başkanlığınca tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasını izleyen üç
gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve
tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez ve sanatta yeterlik çalışması
izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenciye her
defasında üçer aylık, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenciye ise her defasında altışar
aylık süreler verilerek, tekrar tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına alınır. Tez
önerisi sınavına mazeretsiz iki defa üst üste girmeyen öğrenci yeniden tez ve sanatta yeterlik
sınavına alınır.

(4) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi kabul edilen, ancak tez hazırlama süresi
içerisinde tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci, danışmanın da gerekçeli raporu ile en
geç üç ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan yeni
tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisini tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi
önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci yeni tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi ile ilgili ra-
poru sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ve Enstitüye verir. Tez ve sa-
natta yeterlik çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu yeni tez ve sanatta yeterlik çalış-
ması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anasanat dalı
başkanlığınca yeni tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
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Sanatta yeterlik tezinin izlenmesi
MADDE 60 – (1) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için

tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, yılda iki kez toplanır. İki toplantı arasında en
az beş ay süre olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine
yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar tez ve sanatta yeterlik çalışması konusu ile ilgili
yapılan çalışmaların özeti, ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve bir yıl sonraki dönemde
yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ve sanatta yeterlik çalışması, komite tarafından
başarılı veya başarısız olarak belirlenerek sonuç bir tutanakla Enstitüye bildirilir.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması, izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya
aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci, yeni bir danışman ve/veya yeni bir tez konusu
ile tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına tekrar alınır.

(3) Tez izleme sınavına mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Maze-
retin geçerliliği Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Tez ve sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 61 – (1) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları gös-

teren ve danışmanınca kabul edilen tezini Enstitünün lisansüstü tez yazım ve basım kılavuzuna
uygun şekilde hazırlayarak Enstitüye teslim eder.

(2) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerdiği
isimler arasından Enstitü Yönetim Kurulunca asıl ve yedek üye olarak belirlenir. Ayrıca Enstitü
Yönetim Kurulu önerilen isimler dışından da alanı ile ilgili jüri üyesi/üyeleri atayabilir. Jüri,
üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yüksek-
öğretim kurumunun öğretim üyesi ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretim üyeleri arasından olmak üzere beş
kişiden oluşur. Enstitü Yönetim Kurulu ayrıca, birisi Üniversiteden ve diğeri başka yükseköğ-
retim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Tezin jüri üyelerine
dağıtımı Enstitü Müdürlüğünce yapılır.

(3) Sanatta yeterlik sınavının tarihi ve yeri anasanat dalı başkanının önerisi üzerine Ens-
titüce belirlenerek, jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Jüri üyeleri, müdürlükçe ilan edilen
yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle jüriye katı-
lamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği ta-
rihten itibaren en geç bir hafta içinde Enstitüye yazılı olarak bildirir.

(4) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye
çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek
Enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez
toplanamayan jüriler konusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararına göre işlem yapılır. Tez sınavı;
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinle-
yicilere açık olarak yapılabilir.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, Enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla
bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay
içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.
Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye
yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 55 inci maddesinin
üçüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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(6) Sanatta yeterlik programında tez ve sanatta yeterlik çalışması hazırlayan bir öğrenci,
Enstitü tarafından kabul edilen yazım esaslarına uygun bir şekilde hazırladığı tezini ve danış-
manının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanatta yeterlik çalışmasını, müzik ve sahne
sanatları anasanat dallarında ise, tezin yanı sıra, danışmanı ve çalgı, şan, oyunculuk, dans gibi
esas dersinin öğretim üyesiyle birlikte belirlenecek programı jüriye sunmak ve sözlü olarak
savunmak zorundadır. Tezden başarısız olan öğrenci sanatta yeterlik çalışmasını/programını
sunamaz. Sanatta yeterlik çalışması/programı başarısız bulunan öğrenciye, gerekli düzeltmeleri
yapmak için ek süre verilir. Ek süre içerisinde de sanatta yeterlik çalışması/programı başarısız
bulunan öğrenci, müteakip tez sınavı döneminde yeniden sınava alınır.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 62 – (1) Tez ve sanatta yeterlik çalışması sınavında başarılı olan ve diğer ko-

şulları da sağlayan öğrenci; Enstitünün lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış sanatta
yeterlik tezini/metnini, iki adet eletronik kopyasını ve istenen belge ve dokümanları, tez sına-
vına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, Enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim
edemeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle Enstitüye başvurarak en çok bir
aylık ek süre talep edebilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyeti,
bir sonraki akademik dönem içerisinde yapılır. Bu durumdaki bir öğrenci, yeni döneme kayıt
yaptırmak zorundadır. Tezi şekil yönünden uygun bulunan sanatta yeterlik öğrencisi Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile mezun edildikten sonra sanatta yeterlik derecesi almaya hak kazanır.
Diplomaya hak kazanılan tarih, Enstitü Yönetim Kurulunca mezuniyet kararı alındığı tarihtir.

(2) Öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anasanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Diploma, Müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk dam-
gası ile mühürlenir.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 63 – (1) Enstitüde kayıtlı öğrencilere, danışman öğretim üyesinin çalıştığı bi-

limsel alandaki özel bilgi ve deneyimleri ile bu alandaki son gelişmelerin aktarılması, öğren-
cilere temel bilimsel ve akademik çalışma disiplininin verilmesi, çalışma alanı ile ilgili literatürü
izleyebilme yeteneğinin kazandırılması, bilimsel etik kurallarının öğretilmesi ve özümsetilmesi
amacıyla diğer lisansüstü dersler gibi kodlanan ve tamamı teorik olan uzmanlık alan dersi ve-
rilir.

Uzmanlık alan dersinin açılması
MADDE 64 – (1) Uzmanlık alan dersi, danışman öğretim üyesinin ders açma isteğinin

Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edildiği tarihten itibaren açılmış sayılır ve bu derse kayıtlı
öğrenci bulunduğu sürece devam eder.

(2) Yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi/öğrencileri için tez konusuna göre ayrı ayrı
veya ortak olarak uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersi tez döneminde açılması
zorunlu derslerden olup, ders döneminde de açılabilir.

(3) Öğrenciye birden fazla danışman atanmış olması durumunda uzmanlık alan dersi
yalnız bir danışman tarafından verilir.

(4) Enstitü kurulu, Enstitü anabilim dalı kurulunun teklifi üzerine danışmanı Üniversite
dışında olan öğrenciler için uzmanlık alan dersi açılmasına karar verebilir.

(5) Uzmanlık alan dersi, güz döneminde kaydolan öğrenciler için bahar dönemi baş-
langıcına, bahar döneminde kaydolan öğrenciler için ise güz dönemi başlangıcına kadar dönem
ve yaz tatili de dâhil olmak üzere kesintisiz devam eder.

(6) Öğrencinin derse katılması gerekir. Ancak tez çalışmaları sırasında derse katılmaları
danışman tarafından gerekli görülmeyen öğrenciler ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilen bir mazereti bulunan öğrenciler, danışmanın derse katılmayı gerekli görmesine ya da
mazeretin ortadan kalkmasına kadar derse katılmayabilir.

(7) Danışman, her dönem sonunda öğrencinin durumunu YT ya da YZ olarak değer-
lendirir.
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Uzmanlık alan dersi saati
MADDE 65 – (1) Uzmanlık alan dersi haftalık ders programında gösterilir.
(2) Uzmanlık alan dersi, her bir sınıf için haftalık dört saat olarak verilir. Danışman,

birden fazla sınıfta uzmanlık alan dersi verebilir. Ancak toplamda sekiz saati aşamaz.
ALTINCI BÖLÜM

İzinler ve Öğrenime Ara Verme
İzinler ve öğrenime ara verme
MADDE 66 – (1) Geçerli bir sebeple öğrenimine ara vermek zorunda bulunan veya

öğrenim ve eğitimine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, araştırma gibi imkânlar nedeniyle
öğrenciye, danışmanı ve anabilim dalı başkanının uygun görüşü alınmak şartıyla, Enstitü Yö-
netim Kurulu kararı ile en fazla iki döneme kadar izin verilebilir. Bu süre, farklı mazeretler ne-
deniyle dahi uzatılmaz.

(2) Hastalık nedeniyle izinli sayılan öğrencilerin, bu süre içerisinde kamu kuruluşları
veya özel kuruluşlardaki görevlerine devam ettiklerinin tespit edilmesi halinde, izinli sayılma
durumu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir.

(3) Kendisine izin verilen öğrencinin bu izni, acil nedenler dışında, karar tarihini takip
eden dönemden itibaren başlar.

(4) Lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilen ve geçerli mazereti nedeniyle
süresi içinde eğitimini tamamlayamayarak geri dönenler, anabilim/anasanat dalı başkanının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenciliklerine devam edebilir.

(5) Öğrenciler, askerlik nedeniyle Enstitüden ayrılmaları halinde izinli sayılır.
(6) Öğrenimine ara verilen öğrenciler; öğrenime ara verme nedeni ortadan kalktıktan

sonra onbeş gün içinde öğrenime ara verme durumunu kanıtlayan rapor, pasaport kayıtları, dil
eğitimi belgesi ya da sertifika, diploma, görevlendirme belgeleri, terhis belgesi ve benzeri bel-
gelerle birlikte, öğrenimlerine kaldığı yerden devam etmek üzere, Enstitüye yazılı olarak baş-
vurur. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin Enstitü Yönetim Kurulunca ye-
terli görülmemesi durumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir. Verilen süre, öğrenim sü-
resinden sayılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 68 – (1) 3/8/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)

bendi 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hak-
kında uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2014/31)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sağlıklı bebeklerin tüketimine yönelik bebek for-

müllerinin,  tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, etiketleme, muha-
faza, depolama, taşıma ve piyasaya arzı ile ilgili şartları ve ürün özelliklerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, özel beslenme amacıyla, yaşamlarının ilk ayları boyunca

bebeklerin beslenmesinde kullanımı uygun olan bebek formüllerini ve bebek sütünü kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,
a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,
b) 2006/141/EC sayılı Bebek Formülleri, Devam Formülleri ve 1999/21/EC sayılı

Direktifte Değişiklik Hakkında Komisyon Direktifine paralel olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Bebek: On iki ayın altındaki yaş grubunu,
c) Bebek Formülü: Bebeklerin yaşamlarının ilk ayları boyunca, uygun tamamlayıcı bes-

lenme ile tanışıncaya kadar özel beslenme ihtiyaçlarını karşılayan ürünleri,
ç) Pestisit kalıntısı: Bebek formüllerinde, bir bitki koruma ürününün metabolitlerini ve

parçalanma ürünlerini veya reaksiyonu sonucu oluşan ürünlerini de kapsayan kalıntıları,
ifade eder.
Ürün özellikleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:
a) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler, anne sütü ile beslenemeyen normal sağlıklı bebek-

lerin özel beslenme gereksinimlerini karşılamak amacıyla üretilir.
b) Bu Tebliğ kapsamı dışındaki hiçbir ürün, sağlıklı bebeklerin yaşamlarının ilk ayla-

rında beslenmeleri için uygun oldukları izlenimi verecek şekilde piyasaya arz edilmez.
c) Bebek formülü, Ek-1’in 2 nci maddesinde yer alan protein kaynaklarından ve do-

ğumdan itibaren bebeklerin özel beslenmesi için uygunluğu genel kabul görmüş bilimsel ve-
rilerle kanıtlanmış diğer gıda bileşenlerinden üretilir. Bu bileşenlerin uygunluğu bilimsel çer-
çevede Bakanlıkça belirlenir.

ç) Bebek formüllerinin temel bileşimi Ek-1’e uygun olur. Ek-1’in 2.1 inci maddesinde
yer alan inek sütü veya keçi sütü proteinlerinden üretilmiş ve protein içeriği 0,45 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal) ile 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) arasındaki bebek formüllerinin bebeklerin özel
beslenme amacına uygunluğu, bilimsel çerçevede Bakanlıkça değerlendirilir.

Ek-1’in 2.2 nci maddesinde yer alan protein hidrolizatlarından üretilmiş ve protein
içeriği 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) ile 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) arasındaki bebek for-
müllerinin bebeklerin özel beslenme amacına uygunluğu, bilimsel çerçevede Bakanlıkça de-
ğerlendirilir. Bunlar Ek-7’deki değerlere uygun olur.

d) Bebek formüllerindeki faydalanılabilen her bir esansiyel ve yarı esansiyel amino asit
miktarları Ek-2’de verilen anne sütü proteinine eşit veya daha fazla olur.

e) Bu Tebliğ kapsamında yer alan tüketime hazır ürünler dışında, bebek formüllerinin
kullanıma hazır hale getirilmesinde sadece su kullanılır.
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f) Bebek formüllerinin üretiminde aşağıdaki besin ögelerine ihtiyacı karşılamak ama-
cıyla yalnızca Ek-3’te listelenen;

1) Vitaminler,
2) Mineral maddeler,
3) Amino asitler ve diğer azot içeren bileşikler,
4) Diğer besin ögeleri,
kullanılabilir.
g) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler;
1) Bebeklerin sağlığına zarar verecek miktarda herhangi bir madde içermez,
2) Her bir pestisit kalıntı seviyesi Ek-4’te yer alan pestisitlere ait kalıntılar hariç, en

fazla 0,01 mg/kg olur.
3) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde kullanılacak tarımsal ürünlerde

Ek-5’te belirtilen pestisitler kullanılmaz. Ancak tarımsal üretimde kullanılmadığı halde analiz
sonucunda belirlendiği takdirde, kalıntı limitinin 0,003 mg/kg’ı aşmaması durumunda bu pes-
tisitler kullanılmamış olarak değerlendirilir.

(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde
belirtilen limitler, üretici tarafından verilen kullanım talimatına göre hazırlanan veya doğrudan
tüketime hazır olarak satışa sunulan bebek formüllerine uygulanır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde, 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Biyogüvenlik Kanunu gereğince genetik yapısı değiştirilmiş organizma
(GDO) ve ürünlerinin kullanılması yasaktır.

Katkı maddeleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri,

30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı
Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. Bu ürünlerde, ham maddeden veya
diğer bileşenlerden taşınan ancak bebek formüllerinde kullanımına izin verilmeyen katkı mad-
deleri bulunmaz.

Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde aroma vericiler ve aroma verme

özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılmaz.
Bulaşanlar
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları,

29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Hijyen
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 17/12/2011 tarihli ve 28145

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile 29/12/2011 tarihli ve 28157
üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kri-
terler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Veteriner ilaçları tolerans düzeyleri
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları

kalıntı düzeyleri, 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Ko-
deksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve
Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Ambalajlama
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları, 29/12/2011 ta-

rihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda
ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Etiketleme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 29/12/2011 tarihli ve 28157

üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönet-
meliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
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(2) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğindeki kuralların yanında Anne Sütü
Muadillerinin Pazarlanmasıyla İlgili Uluslararası Yasa (Mama Kodu) çerçevesinde belirlenen
aşağıda belirtilen kurallara da uyulur:

a) Bebek formülleri eğer tamamen inek sütü veya keçi sütü proteinlerinden üretilirse
"bebek sütü" ifadesi,

b) Ürünün, doğum sonrasında anne sütüyle beslenemeyen bebeklerin özel beslenmesi
için uygun olduğuna dair ifade,

c) Tüketime hazır ürünün 100 mL’sinin içerdiği protein, yağ ve karbonhidrat ile yarar-
lanılabilen enerjinin kcal ve kJ olarak sayısal değerleri, Ek-1’de belirtilen her bir mineral ve
vitamin ile ilave edilmesi halinde kolin, inositol ve karnitinin ortalama sayısal değerleri,

ç) Ürünün uygun hazırlama ve saklama talimatı,
d) Ürünün uygun olmayan hazırlama, saklama şeklinin sağlığa zararlı olacağına dair

uyarı,
etikette yer alır.
e) Tüketime hazır ürünün 100 mL’sinde 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi

kapsamında yer almayan ancak Ek-3’te yer alan besin ögelerinin ortalama sayısal değerleri eti-
kette yer alabilir.

f) Bebek formüllerinin etiketi, anne sütüyle beslenmeyi engellemeyecek ve ürünün uy-
gun kullanımı hakkında gerekli bilgiyi sağlayacak şekilde düzenlenir. Ürün etiketinde "insana
özdeş", "anne gibi", "adapte" veya benzeri kelimelerin kullanımı yasaktır.

g) "Uyarı" veya eşdeğer bir başlık altında;
1) Anne sütüyle beslemenin üstün olduğu,
2) Bebek formülünün sadece anne sütü ile beslemenin mümkün olmadığı durumlarda

ve yetkili sağlık çalışanının önerisi üzerine kullanılması gereken bir ürün olduğu,
etikette ayrıca belirtilir.
ğ) Ambalaj ve/veya etiket üzerinde bebek resimleri, her türlü fotoğraf, çizgi ve resim

dahil bebek formüllerinin kullanımını özendiren bir yazı/resim bulunmaz. Bu kısıtlamalar ürü-
nün şekli ve görünüşü için de geçerlidir. Ancak, ürünün bebek formülü olduğunun kolayca an-
laşılmasını sağlayan ve hazırlama şeklini gösteren grafikler etikette yer alabilir.

h) Bebek formüllerinin etiketinde Ek-6’daki koşulları sağlamak şartıyla sadece bu ekte
bulunan beslenme ve sağlık beyanları yer alabilir.

ı) Bebek formülleri, tüketicilerin bu tip ürünleri açıkça birbirinden ayırt edilebilmesini
mümkün kılacak ve böylece bebek formülleri ve Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Teb-
liğinde tanımlanan devam formülleri arasında herhangi bir karışıklık riskini önleyecek şekilde
etiketlenir.

i) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (f), (g), (ğ), (h) ve (ı) bentlerinde yer alan ifadelere
aynı zamanda;

1) Ürünün tanıtımında; özellikle bebek formüllerinin şekli, görüntüsü veya ambalajı,
kullanılan ambalaj materyali ve son tüketiciye satış veya dağıtım noktasındaki sergilenme şek-
linde,

2) Reklamında,
uyulur.
j) Bebek formüllerinin tanıtımı bilimsel yayınlar ile bebek bakımına özgün yayınlarla

sınırlıdır. Bu tanıtım 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (f), (g), (ğ), (h) ve (ı) bentlerine uygun
olarak yapılır ve sadece bilimsel bilgiler ile ürünün doğasından kaynaklanan doğru bilgileri
içerir. Bu tanıtımlarda, biberonla beslemenin emzirmeye eşit veya daha üstün olduğunu ima
edecek veya buna yol açacak bir ifade yer almaz.

k) Ürünlerin piyasaya arzında; tanıtım, örnek dağıtma ya da satış anında bebek formül-
lerinin satışını teşvik edici direkt olarak tüketiciye yönelik ikna edici özel görseller, indirim
kuponları, ödüller, özel satışlar, zararına ve bağlı satışlar gibi herhangi diğer promosyonları
yapmak yasaktır.
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l) Bebek formülü üretici ve dağıtıcılarının; genel halka veya gebe kadınlara, annelere
veya onların aile fertlerine, ücretsiz veya düşük ücretli ürünler, örnekler veya diğer promosyon
hediyeleri, doğrudan veya sağlık sistemi ve sağlık çalışanları yoluyla dolaylı olarak sağlaması
yasaktır.

Taşıma ve depolama
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması,

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili hükümlerine
uygun olur.

Numune alma ve analiz metotları
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yö-

netmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınır ve ulusal veya uluslararası kabul
görmüş analiz metotları uygulanır.

Özel hükümler
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğdeki hükümlere uymayan gıdalar bebek formülü olarak sa-

tışa sunulmaz veya tanıtılmaz. Ayrıca;
a) Bebeklerin beslenmesiyle ilgili olarak bebek sahibi anne, gebe kadınlar ve bu alanla

ilgili kişileri bilgilendirmek için;
1) Emzirmenin yararları ve üstünlüğü,
2) Annenin beslenmesi, emzirmeye hazırlanması, emzirmenin sağlanması ve sürdürül-

mesi,
3) Biberonla kısmi beslemenin emzirme üzerine olası olumsuz etkisi,
4) Emzirmeme kararı verildiğinde tekrar emzirmeye geri dönüşün zorluğu,
5) Gerekli durumlarda bebek formüllerinin uygun kullanımı
ile ilgili yazılı veya görsel bilgi ve eğitim materyali sağlanır.
b) Üreticiler ve dağıtıcılar tarafından bilgilendirme veya eğitim amaçlı araç gereçlerin

veya materyallerin bağışı sadece gerekli durumlarda ilgili birimlerin talebi üzerine ve Sağlık
Bakanlığının yazılı izni veya belirlediği talimatlar doğrultusunda yapılabilir. Bu araç gereç
veya materyaller bağış yapan firmanın isim ve logosunu taşıyabilir. Ancak, bebek formüllerinin
tescilli bir markasını ifade edemez ve sadece sağlık hizmetleri sistemi yoluyla dağıtılabilir.

c) Kurum ve kuruluşlar tarafından kurum içi kullanımı veya dışarıya dağıtımı için bebek
formüllerinin bağışı veya düşük ücretle satışı, sadece bu ürünlerle beslenen bebeklere ve gerek
duyulduğu sürece yapılmak üzere bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilir veya dağıtıla-
bilir.

İdari yaptırım
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996

sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari
yaptırım uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren, 4/9/2008 tarihli ve 26987 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda

işletmecileri 1/8/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlarlar.
(2) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu Tebliğ

hükümlerine uyum sağlayana kadar 4/9/2008 tarihli ve 26987 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği hükümlerine uyarlar.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2014/32)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; devam formüllerinin,  tekniğine uygun ve hijyenik

şekilde üretim, hazırlama, işleme, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ve piyasaya arzı ile
ilgili şartları ve ürün özelliklerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; özel beslenme amacıyla, sadece anne ve çocuk beslenmesi

üzerinde uzmanlaşmış tarafsız bir sağlık çalışanı tarafından bebeğin büyüme ve gelişim ihti-
yaçlarına dayanarak farklı bir ay önerilmediği takdirde, altı aydan itibaren bebeklerin özel bes-
lenme amaçlarını karşılayan devam formüllerini ve devam sütünü kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,
b) 2006/141/EC sayılı Bebek Formülleri, Devam Formülleri ve 1999/21/EC sayılı Di-

rektifte Değişiklik Hakkında Komisyon Direktifine uygun olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Bebek: On iki ayın altındaki yaş grubunu,
c) Küçük çocuk: On iki ay-otuz altı ay arası yaş grubunu,
ç) Devam formülü: Özel beslenme amacıyla, sadece anne ve çocuk beslenmesi üzerinde

uzmanlaşmış tarafsız bir sağlık çalışanı tarafından bebeğin büyüme ve gelişim ihtiyaçlarına
dayanarak farklı bir ay önerilmediği takdirde altı aydan itibaren bebeklerin giderek çeşitlenen
diyetlerindeki başlıca sıvı alımını oluşturan ürünleri,

d) Pestisit kalıntısı: Devam formüllerinde, bir bitki koruma ürününün metabolitlerini
ve parçalanma ürünlerini veya reaksiyonu sonucu oluşan ürünlerini de kapsayan kalıntıları

ifade eder.
Ürün özellikleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:
a) Devam formülü, temel olarak Ek-1’in 2 nci maddesinde yer alan protein kaynaklarını

ve doğumdan itibaren bebeklerin özel beslenmesi için uygunluğu genel kabul görmüş bilimsel
veriler tarafından kanıtlanmış diğer gıda bileşenlerini içerir. Bu bileşenlerin uygunluğu bilimsel
çerçevede Bakanlıkça belirlenir.

b) Devam formülünün temel bileşimi Ek-1’e uygun olmalıdır.
Ek-1’in 2.2 nci maddesinde yer alan protein hidrolizatlarından üretilmiş ve protein içeriği

1,8 g/100 kcal (0,45 g/100 kJ) ile 2,25 g/100 kcal (0,56 g/100 kJ) arasındaki devam formülle-
rinin bebeklerin özel beslenme amacına uygunluğu, bilimsel çerçevede Bakanlıkça değerlen-
dirilir. Bunlar Ek-7’deki değerlere uygun olmalıdır.
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c) Devam formüllerindeki faydalanılabilen her bir esansiyel ve yarı esansiyel amino
asit miktarları Ek-2’de verilen anne sütü proteinine uygun olmalıdır.

ç) Devam formüllerinin üretiminde, aşağıdaki besin ögelerine ihtiyacı karşılamak ama-
cıyla yalnızca Ek-3’de listelenen;

1) vitaminler,
2) mineral maddeler,
3) amino asitler ve diğer azot içeren bileşikler,
4) diğer besin ögeleri,
kullanılabilir.
d) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler;
1) Bebek ve küçük çocukların sağlığına zarar verecek miktarda herhangi bir madde

içermemelidir,
2) Her bir pestisit kalıntı seviyesi Ek-4’de yer alan pestisitlere ait kalıntılar hariç, 0,01

mg/kg’ı aşmamalıdır,
3) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde kullanılacak tarımsal ürünlerde

Ek-5’de belirtilen pestisitler kullanılamaz. Ancak tarımsal üretimde kullanılmadığı halde analiz
sonucunda belirlendiği takdirde, kalıntı limitinin 0,003 mg/kg’ı aşmaması durumunda bu pes-
tisitler kullanılmamış olarak değerlendirilir.

e) Devam formüllerinin beslenme referans değerleri Ek-6’ya uygun olmalıdır.
(2) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt

bentlerinde belirtilen limitler, üretici tarafından verilen kullanım talimatına göre hazırlanan
veya doğrudan tüketime hazır olarak satışa sunulan devam formüllerine uygulanır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde, 18/03/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyo-
güvenlik Kanunu gereğince genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) ve ürünlerinin kul-
lanılması yasaktır.

Katkı maddeleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri,

30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı
Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.  Bu ürünlerde, ham maddeden veya
diğer bileşenlerden taşınan ancak devam formüllerinde kullanımına izin verilmeyen katkı mad-
deleri bulunamaz.

Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde aroma vericiler ve aroma verme

özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılamaz.
Bulaşanlar
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları,

29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Hijyen
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 17/12/2011 tarihli ve 28145

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile 29/12/2011 tarihli ve 28157
3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kri-
terler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
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Veteriner ilaçları tolerans düzeyleri

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları

kalıntı düzeyleri, 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Ko-

deksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve

Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Ambalajlama

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları, 29/12/2011 ta-

rihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda

ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Etiketleme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 29/12/2011 tarihli ve 28157

3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönet-

meliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

(2) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğindeki kuralların yanında aşağıda belir-

tilen kurallara da uyulur:

a) Devam formülleri eğer tamamen inek sütü veya keçi sütü proteinlerinden üretilirse

"devam sütü" ifadesi,

b) Ürünün, sadece altı ayın üzerindeki bebeklerin özel beslenmesi amacıyla ve diyetinin

bir parçası olarak kullanıma uygun olduğuna, yaşamının ilk altı ayı boyunca anne sütü yerine

kullanılmaması gerektiğine ve altı aydan farklı bir ayda tamamlayıcı beslenmeye başlama ka-

rarının sadece anne ve çocuk beslenmesi üzerinde uzmanlaşmış tarafsız bir sağlık çalışanı ta-

rafından bebeğin büyüme ve gelişim ihtiyaçlarına dayanılarak yapılabileceğine dair ifade,

c) Tüketime hazır ürünün 100 mL’sinin içerdiği protein, yağ ve karbonhidrat ile yarar-

lanılabilen enerjinin kcal ve kJ olarak sayısal değerleri, Ek-1’de belirtilen her bir mineral ve

vitamin ile ilave edilmesi halinde kolin, inositol ve karnitinin ortalama sayısal değerleri,

ç) Ürünün uygun hazırlama ve saklama talimatı,

d) Ürünün uygun olmayan hazırlama, saklama şeklinin sağlığa zararlı olacağına dair

uyarı

etikette yer almalıdır.

e) Tüketime hazır ürünün 100 mL’sinde bu Tebliğin 12 inci maddesinin ikinci fıkrasının

(c) bendi kapsamında yer almayan, ancak Ek-3’te yer alan besin ögelerinin ortalama sayısal

değerleri,

f) Tüketime hazır ürünün 100 mL’sindeki vitamin ve minerallerin sayısal değerlerinin

yanı sıra Ek-6’da yer alan beslenme etiketlemesinde kullanılacak referans değerlerini karşılama

yüzdesi (%)

etikette yer alabilir.

g) Devam formüllerinin etiketi, anne sütüyle beslenmeyi engellemeyecek ve ürünün

uygun kullanımı hakkında gerekli bilgiyi sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Ürün etiketinde

"insana özdeş", "anne gibi", "adapte" veya benzeri kelimelerin kullanımı yasaktır.
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ğ) Devam formülleri, tüketicilerin bu tip ürünleri açıkça birbirinden ayırt edilebilmesini

mümkün kılacak ve böylece devam formülleri ve Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebli-

ğinde tanımlanan bebek formülleri arasında herhangi bir karışıklık riskini önleyecek şekilde

etiketlenmelidir.

h) Bu Tebliğin 12 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerinde yer alan ifa-

delere aynı zamanda;

1) Ürünün tanıtımında; özellikle devam formüllerinin şekli, görüntüsü veya ambalajı,

kullanılan ambalaj materyali ve son tüketiciye satış veya dağıtım noktasındaki sergilenme şek-

linde,

2) Reklamında da,

uyulmalıdır.

Taşıma ve depolama

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması,

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili hükümlerine

uygun olur.

Numune alma ve analiz metotları

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yö-

netmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınır, ulusal veya uluslararası kabul

görmüş analiz metotları uygulanır.

Özel hükümler

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğdeki hükümlere uymayan gıdalar devam formülü olarak

satışa sunulamaz veya tanıtılamaz.

İdari yaptırım

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996

sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari

yaptırım uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 17 – (1) 4/9/2008 tarihli ve 26987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2008/53) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda

işletmecileri 1/8/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

(2) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu Tebliğ

hükümlerine uyum sağlayana kadar 17 nci madde ile yürürlükten kaldırılan tebliğ hükümlerine

uymak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

15 Ağustos 2014 
CUMA Sayı : 29089 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2011/273  
Karar No : 2014/41  
Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve 

karar numarası yazılı 18/02/2014 tarihli kararı ile sanık AYAZMYRAT GURBANOV hakkında; 
Sanık hakkında TCK 188/3, 188/4, 192/3, 62/1, 52, maddeleri gereğince 4 yıl 8 ay 7 gün 

hapis ve 120,00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, 
Mahkememiz gerekçeli kararının sanık Yazy ve Oğulceren oğlu 01/09/1981 D.lu 

AYAZMYRAT GURBANOV’a tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince ilam RESMİ GAZETE’DE 

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

karar verilmiş olup, ilan olunur. 7213 
—— •• —— 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet ve Saliha oğlu 1991 Halep D.lu 

olan Abdullah Hüseyin hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 
davasında mahkememizin 17/06/2014 tarih ve 2014/540 Esas, 2014/635 karar sayılı ilamı ile 
sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli 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 5271 sayılı 
CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur.  6366 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Taha ve Fattum oğlu 1979 Halep D.lu olan 

Yusuf Yasin hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 
mahkememizin 17/06/2014 tarih ve 2014/539 Esas, 2014/636 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 
mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli 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 5271 sayılı 
CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur.  6365 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

34.201 ADET HURDA BETON TRAVERS AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ İLE 

SATIŞI YAPILACAKTIR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD 6. Bölge Müdürlüğü ADANA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 - 0322 4531195 

c) Elektronik Posta Adresi :  

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 6. Bölge Mıntıkasında bulunan 34.201 Adet Hurda 

beton travers, bulunduğu yerden, olduğu şekli ile, nakliye ve her türlü giderleri alıcıya ait olmak 

üzere, metal bağlantı malzemelerinin sökülüp, Kuruluşumuza teslim edilmek ve herhangi bir atık 

malzeme bırakılmamak kaydıyla Açık Artırma Yöntemi satışı yapılacaktır. 

3 - Yukarıda belirtilen satışımız, Açık İhale Açık Artırma yöntemi ile ihaleye çıkarılmış 

olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına, 26/08/2014 Saat: 14.00’e kadar verilmiş veya Pey sürebilecek yetkilinin katılması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosunda 

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

6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosundan KDV dâhil 50,00 TL bedelle temin 

edilebilir. 

6 - İhaleye girecek isteklilerden bu iş için 2.000,-TL geçici teminat alınacaktır. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 2886, 4734 ve 4735 sayılı 

yasalara tabi değildir. 7331/1-1 

—— • —— 
AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 

138.000 KG ŞİŞE YIKAMA ÜRÜNÜ ALIMI KAPALI ZARFLA TEKLİF 

ALINARAK SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 138.000 Kg. 

Şişe Yıkama Ürünü kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA” adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL+ KDV karşılığında 

temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 12 Eylül 2014 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 12 Eylül 2014 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7395/1-1 

—— • —— 
İHALE ERTELEME İLANI 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No. : 2014/90668 

20/08/2014 tarih, saat 14.30’da teklifleri alınacağı ilan edilen 1 Adet Çok Yüksek Hızlı 

Tren Setinin Ticari işletmeye başlamadan önce Nihai Güvenlik Değerlendirme Raporunun 

hazırlanması hizmet alımı işine ait ihale Tarihi, İdari Şartnamenin 15.3 maddesine istinaden 

04.09.2014 tarih, saat 14.30’ a ertelenmiştir. 7448/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Kristal Şeker Ambalajlama ve Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı 

işleri T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/96272 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : - Fabrikamız 2014/2015 kampanya dönemi Kristal Şeker 

Ambalajlama Hizmet İşinin 55 gün boyunca (±%20 

toleranslı) toplam 36 personel ile yapılması işi. 

  - Fabrikamız 2014/2015 kampanya döneminde Atıksu 

Arıtım Tesisi’nin 60 gün boyunca (±%20 toleranslı) 

toplam 12 personel ile işletilmesi işi. 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Kampanya dönemi boyunca  

  - Kristal Şeker Ambalajlama Hizmeti: 55 Gün (±%20 

toleranslı) 

  - Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmeti: 60 gün (±%20 

toleranslı) 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 26.08.2014, Saat: 14:00 

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır 

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7312/1-1 
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 3 ADET 

BROMAT, ANYON, KATYON VE DUAL SİSTEM ANALİZ CİHAZI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makine İmalat ve 

Donatım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 3 adet Bromat, Anyon, Katyon Dual Sistem Analiz Cihazı 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27.08.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7396/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 165,00 TL ile en çok 1.622.017,00 TL arasında değişen; 

28/09/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 17,00 TL, en çok 

162.202,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, oyun konsolu, bujiteri 

malzemesi, tablet, motor, eldiven, plastik hammaddesi, kılıflı kama, dikiş makinesi, yedek parça, 

av tüfeği, hafıza kartı, fotoğraf makinesi, bilgisayar belleği, bilgisayar işlemcisi, tırnak eti kesme 

pensi, ekran koruyucu bant, fax cihazı, oto teybi, tavşan, samur derisi, sim kart yuvası, bayan kol 

çantası, pvc kaplama, led ampül, bisiklet parçası, bisiklet cantı, cep telefonu, cep telefonu aksamı, 

playstation, laptop, güneş gözlüğü, kol saati, buton, kulaklık, zincirli vinç, elektro galvaniz tel, 

izolasyon malzemesi, motor aksamı, otomotiv parçası, çamurluk, airbag, yampon, ön gösterge 

paneli, vida rulman, fan, aliminyum tel örgü, klima santrali, gözlük çerçevesi, sigara filitresi, 

kapişonlu kürk, yaylı metal parça, şal, tesbih, cam süs eşyası, eşarp, halı, vb. 46 (kırk altı) grup 

eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL 

adresindeki ihale salonunda 29/08/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) 

(216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

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

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

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir.  

İlan olunur. 7389/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 -  Satışa esas bedeli en az 1.238,72 TL. ile en çok 150.027,25 TL. arasında değişen; 

21/08/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az  124,00 TL., en 

çok  15.003,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, kapalı kasa kamyonet, tekne ve 

motorsikletten oluşan 20 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu 

No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 22/08/2014 tarihinde saat 09.00'da satışa 

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

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

telefondan ulaşılabilir.  

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

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

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

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

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

elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

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

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

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 7393/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Nazilli Belediye Başkanlığından: 

Madde 1 - İhale Konusu İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı; 

İlçemiz Yıldıztepe Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan, tapuda 1023 

ada 55 parsel numarası ile kayıtlı, toplam 3.945 m2 miktarlı arsa üzerine A, B, C, D Bloklardan 

bodrum kat+ zemin kat + 5 normal kattan oluşan, toplam inşaat alanı yaklaşık 9.104,00 m2 olan 

inşaatın yapımı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile 
kat karşılığı ihaleye çıkarılmıştır. 

Madde 2 - İhale Dokümanının Temini; 

İhale dokümanı 250,00 TL bedel karşılığı Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü'nden (Yeni Mah. Hürriyet Cad. No: 180 Nazilli/AYDIN adresinde) temin edilecektir. 

Madde 3 - İhalenin Yapılacağı yer, Tarih, Saat ve İhale usulü; 

a) İhalenin yapılacağı yer : Nazilli Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Yeni Mah. 
Hürriyet Cad. No: 180 Nazilli/AYDIN) 

b) İhale tarihi : 28.08.2014 Perşembe günü 

c) İhale saati : 15:00 

d) İhalenin usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi hükmüne 

göre kapalı teklif ihale usulü. 

Madde 4 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat; 
İşin muhammen bedeli 5.917.600,00,-TL. (beşmilyondokuzyüzonyedibinaltıyüz TL.) 

olup, geçici teminatı 177.528,00 TL (yüzyetmişyedibinbeşyüzyirmisekiz TL.)’dir. 

Madde 5 - İhaleye katılabilmek İçin Gereken Belgeler; 

- Dış Zarf: 

a) Kanuni ikametgâh belgesi, 

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 
elektronik posta adresi 

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

Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

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

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir 

ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
h) İhale dosyasını satın aldığına dair belge 

i) Mali durumlarını gösterir belgeler (Banka hesapları, tapu belgeleri, banka referans 

mektubu vb.) 

- İç Zarf 

- İhale teklif mektubu 

Madde 6 - Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati; 
a) Tekliflerin Sunulacağı Yer: Nazilli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü 

b) Son Teklif Verme Tarihi: 28.08.2014 Perşembe günü 

c) Son Teklif Verme saati: 15:00 

Madde 7 - Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Madde 8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedel tespitinde serbesttir. 

 7397/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Kars İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz merkez ilçe, Ortakapı mahallesi, Faikbey 

caddesi, Ali Rıza Bey sokakta bulunan 418 ada 2 parsel nolu 3.918,00 m2’lik arsa ve üzerindeki 

lojmanların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 maddesi gereğince AÇIK 

TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır. 

2 - Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir. 

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satış 

yapılacaktır. 

4 - İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3'dür. Geçici teminat nakit olarak Kars İl 

Özel İdaresi Genel Sekreterliği T.C Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 80 0001 5001 5800 7290 

4580 71 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 

2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir. 

5 - İhale İl Encümenince, İl Özel İdaresinin Merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan İl 

Genel Meclis Binasının Encümen Toplantı Salonunda 26/08/2014 Salı günü saat 14.00’da 

Encümen Başkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır. Muhammen bedel tespiti 

aşağıda belirtilmiştir. 

6 - Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu lojman ve arsasına ait şartnamenin mesai 

saatleri içerisinde Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. 

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. 

a - Gerçek Kişiler için  : 

1 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği, 

2 - İkametgah Belgesi, 

3 - Onaylı İmza sirküleri, 

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili, numarası, vergi borcu olmadığını gösterir belge, 

5 - Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri, 

6 - Geçici teminata ilişkin banka dekontu, 

7 - İmzalanmış şartname. 

b - Tüzel Kişiler için  : 

1 - Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi 

2 - Yönetimin onaylı imza sirküleri, 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili numarası, vergi borcu olmadığını gösterir belge, 

4 - Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri, 

yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri, 

5 - Geçici teminata ilişkin banka dekontu, 

6 - İmzalanmış şartname. 

8 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

9 - Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

10 - İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29 ‘uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

11 - Son müracaat tarihi 26/08/2014 Salı günü saat 14.00’e kadardır. 

İlan olunur. 

 

İli İlçesi Mevki 

Toplam Muhammen 

Bedel (K.D.V. Hariç) İhale Tarihi 

İhale 

Saati 

Kars Merkez 

Ortakapı Mahallesi, 

Faikbey Caddesi, 

Alirıza Bey Sokak 

9.514.459,75 TL 26/08/2014 14.00 

 7313/1-1 
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MUHTELİF TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde muhtelif taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

 

SIRA 

NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

BEDELİ 

(TL) 

SON 

TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

1 

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, 

Güvenevler Mahallesindeki, Merkezi İş 

Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, 

Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş 

Merkezi, Kapalı Otopark imarlı olan, 

5534 ada, 1 no.lu parseldeki 19.691,69 

m
2
 yüzölçümlü gayrimenkulün mevcut 

imar durumu ile üzerindeki binalarla 

birlikte satışı. 

1.500.000 1.000 22.09.2014 

2 

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, 

Güvenevler Mahallesindeki, Merkezi İş 

Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, 

Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş 

Merkezi, Kapalı Otopark imarlı olan 

5534 ada, 2 no.lu parseldeki 13.842,58 

m
2
 yüzölçümlü gayrimenkulün mevcut 

imar durumu ile üzerindeki binalarla 

birlikte satışı. 

1.000.000 1.000 22.09.2014 

3 

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, 

Güvenevler Mahallesindeki, Merkezi İş 

Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, 

Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş 

Merkezi, Kapalı Otopark imarlı olan 

5534 ada, 3 no.lu parseldeki 9.308,71 m
2
 

yüzölçümlü gayrimenkulün mevcut imar 

durumu ile üzerindeki binalarla birlikte 

satışı. 

500.000 500 22.09.2014 

4 

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, 

Güvenevler Mahallesindeki, Merkezi İş 

Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, 

Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş 

Merkezi, Kapalı Otopark imarlı olan 

5534 ada, 4 no.lu parseldeki 9.206,62 m
2
 

yüzölçümlü gayrimenkulün mevcut imar 

durumu ile üzerindeki binalarla birlikte 

satışı. 

500.000 500 22.09.2014 
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SIRA 

NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

BEDELİ 

(TL) 

SON 

TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

5 

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, 

Güvenevler Mahallesindeki, Merkezi İş 

Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, 

Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş 

Merkezi, Kapalı Otopark imarlı olan 

5534 ada, 5 no.lu parseldeki 9.000,00 m
2
 

yüzölçümlü gayrimenkulün mevcut imar 

durumu ile üzerindeki binalarla birlikte 

satışı. 

500.000 500 22.09.2014 

6 

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, 

Güvenevler Mahallesindeki, Merkezi İş 

Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, 

Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş 

Merkezi, Kapalı Otopark imarlı olan 

5534 ada, 6 no.lu parseldeki 9.000,00 m
2
 

yüzölçümlü gayrimenkulün mevcut imar 

durumu ile üzerindeki binalarla birlikte 

satışı. 

500.000 500 22.09.2014 

7 

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, 

Güvenevler Mahallesindeki, Merkezi İş 

Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, 

Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş 

Merkezi, Kapalı Otopark imarlı olan 

5534 ada, 7 no.lu parseldeki 9.000,00 m
2
 

yüzölçümlü gayrimenkulün mevcut imar 

durumu ile üzerindeki binalarla birlikte 

satışı. 

500.000 500 22.09.2014 

8 

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, 

Güvenevler Mahallesindeki, Merkezi İş 

Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, 

Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş 

Merkezi, Kapalı Otopark imarlı olan 

5534 ada, 8 no.lu parseldeki 9.000,00 m
2
 

yüzölçümlü gayrimenkulün mevcut imar 

durumu ile üzerindeki binalarla birlikte 

satışı. 

500.000 500 22.09.2014 

9 

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, 

Güvenevler Mahallesindeki Konut alanı 

imarlı olan; 

 Elekçayırı mevkii, 2608 ada, 5139 

no.lu parseldeki 597,04 m
2
 yüzölçümlü 

gayrimenkulün 5588/7463 (447,04 

m
2
) oranındaki hissesinin,  

 2608 ada, 5140 no.lu parseldeki 

191,30 m
2
 yüzölçümlü gayrimenkulün 

1491/1913 (149,10 m
2
) oranındaki 

hissesinin 

mevcut imar durumları ile üzerindeki 

binalarla birlikte bir bütün halinde satışı. 

50.000 150 22.09.2014 
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SIRA 

NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

BEDELİ 

(TL) 

SON 

TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

10 

Van ili, İpekyolu ilçesi, Çarşı Mahallesi,  

 1061 ada, 69 no.lu parseldeki 308,90 

m² yüzölçümlü, Resmi Kurum Alanı 

imarlı, 

 1061 ada, 70 no.lu parseldeki 1.395,65 

m² yüzölçümlü, Ticaret ve Resmi 

Kurum Alanı imarlı 

gayrimenkullerin üzerindeki binalar ve 

müştemilatı ile birlikte bir bütün halinde 

satışı. 

500.000 500 22.09.2014 

 

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 

3) İhaleye katılabilmek için gayrimenkuller için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve 

tekliflerin Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA adresine son teklif verme günü saat 

17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 

4) Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelleri, İdarenin; 

- Halkbank Ankara Kurumsal Şubesinin TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06  

- T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinin TR40 0001 0017 4538 7756 

6157 38 

- Vakıfbank Ankara Merkez Şubesinin TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması 

halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ismi ile 

hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. 

Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa 

olsun iade edilmez. 

5) İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 

belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

6) Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

7) Ayrıca; (312) 585 83 20 numaralı telefondan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye 

ilişkin bilgi alınabilir. 7433/1-1 
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TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK (4 KALEM) GI-110 GI-140 PROFİL 

BAĞ DEMİRİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma Daire Başkanlığı 

Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:  0-372-259 47 94 - 259 47 79 

  Fax: 0-372-253 12 73 - 251 19 00 

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

2 - İhale konusu işin nev’i :        Malzemenin Cinsi  Miktarı/Kg. 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 - GI 110 profil bağ demiri 204.630 

  2 - GI 140 profil bağ demiri 687.195 

b) Teslim yeri : Çelik bağların teslim yeri Müesseselerin stok 

sahalarıdır. TTK stok sahasına gelen çelik bağların 

boşaltma işlemi idarece yapılacaktır. 

c) Teslim tarihi  : Malzemelerin teslim süresi: 120 (Yüzyirmi) gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi 

Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 08.09.2014 - Pazartesi saat 15:00  

c) Dosya no : 1412052 

d) İhale kayıt no : 2014/95533 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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

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

ilişkin yazılı taahhütname,  
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemeyecektir. (İdari şart. madde 20), 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler Madde 55 de 

belirtilmiştir. 

6 - Firma teklifi ile birlikte üretimlerine ait iki takım tanıtıcı katalog ve ISO 9001-2008 

Kalite Sistem 

Belgelerini vereceklerdir.  

7 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire 

Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde 

(Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 

100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler en geç 08.09.2014 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

15 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17 - İstekliler birim fiyat tekliflerini virgülden sonra dört haneye kadar verebileceklerdir. 

Bu durumda da birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarlar, virgülden sonra iki hane 

olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır. 7351/1-1 
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PASTALIK SUSAM VE SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg. pastalık susam ve 5.000 Kg. 

simitlik susam alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 28.08.2014 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

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

temin edilebilir.  

4. Nihai teklifler en geç 28.08.2014 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 7379/1-1 

————— 

EKSTRUDER MAKİNA PARÇALARI ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamızda kullanılmak üzere Ekstruder Makine Parçaları olan 1 Adet Vida ve 1 

Adet Kovan alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2. Ekstruder Makina Parçası Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3. Teklifler en geç 26.08.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 7378/1-1 

————— 

ACI BİBER AROMASI VE FISTIK AROMASI ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamızda kullanılmak üzere 1.000 Kg. Acı Biber Aroması ve 1.000 Kg. Fıstık 

Aroması alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2. Acı Biber Aroması ve Fıstık Aroması Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3. Teklifler en geç 26.08.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 7377/1-1 

————— 

AYÇİÇEK YAĞI ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamızda kullanılmak üzere 2.000 Kg. ayçiçek yağı alımı, teklif alma usulüyle 

alınacaktır. 

2. Ayçiçek Yağı Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
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3. Teklifler en geç 26.08.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 7376/1-1 

————— 

LİPAZ ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamızda kullanılmak üzere 40 Kg. Lipaz alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2. Lipaz Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir. 

3. Teklifler en geç 26.08.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 7375/1-1 

————— 

KAKAO VE KAKAOLU FINDIK KREMASI ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamızda kullanılmak üzere 500 Kg. Kakao ve 1.500 Kg. Kakaolu Fındık Kreması 

alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2. Kakao ve Kakaolu Fındık Kreması Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3. Teklifler en geç 26.08.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 7374/1-1 

————— 

PEKTİN VE KSANTAN GAM ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 kg Pektin ve 2.000 Kg. Ksantan Gam 

alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 25.08.2014 Pazartesi günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

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

temin edilebilir.  

4. Nihai teklifler en geç 25.08.2014 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 7373/1-1 
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TEKİRDAĞ SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ ile ÜRÜN VE 

HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖNYETERLİK İLANI 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire 

Başkanlığından:  

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire 

Başkanlığı (“ İdare ”) tarafından Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tekirdağ Sağlık Yerleşkesi 

Yapım İşi ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi (“ Proje ”), Tekirdağ Sağlık Yerleşkesi 

Projesi, 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, 

Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile 6527 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunlarına dayalı “ Sağlık Bakanlığınca Kamu 

Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına İlişkin Uygulama 

Yönetmeliği” (buradan başlayarak “Yönetmelik”) doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Proje; 

08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi değildir. İhalede, Yönetmeliğin 18. maddesi kapsamında belli istekliler arasında 

ihale yöntemi uygulanacaktır. Önyeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

1 - Proje Tekirdağ’ da yapılacaktır. Proje; 401 yataklı Genel Hastane, 18 yataklı Yanık 

Hastanesi, 7 yataklı LDR Hastanesi, 14 yataklı Yeni Doğan Yoğun Bakım olmak üzere toplam 

480 yataklı Sağlık Yerleşkesi yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanı, 

uygulama projesini, tasarımını, inşaatını, medikal cihazlar ve diğer ekipmanın sağlanmasını ve 

tesis için gerekli mefruşatı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca tesislerin bakım ve onarımı, 

görüntüleme, laboratuvar ve diğer tıbbi destek hizmetleri ile bilgi işlem, sterilizasyon, çamaşır, 

temizlik, güvenlik ve yemek dahil olmak üzere destek hizmetlerinin sunumunu, sağlık 

hizmetleriyle uyumlu ve Bakanlık onayını alacak ticari alanların yapım ve işletilmesini de 

üstlenecektir. Kamu özel ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek olan Proje’nin yapım dönemi 2 

yıl, çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse ençok 3 yıl, işletme dönemi de 25 yıl olmak 

üzere sözleşme süresi toplam 27 yıl, yapım süresinde uzatma verilmişse ençok 28 yıldır. 

2 - Önyeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm 

isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 15. maddesinde, ihale dışı 

bırakılacak olanlar 10. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları önyeterlik 

başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz. 

3 - Önyeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası belgesi, önyeterlik başvurusu yapmaya yetkili 

olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eşdeğer belgeler ile önyeterlik 

şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir. 

4 - Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri isteklilerin (a) Önyeterlik ilanının yayınlandığı 

yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 100.000.000 ¨’ den daha düşük olmaması, (b) 

son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce 

onaylanmış malî tablolar ile bağımsız denetim veya yeminli mali müşavir görüşlerinin ve varsa 

son geçici vergi beyannamelerinin sunulması ve (c) bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi 

veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatlarının toplam 60.000.000 ¨’ 

den daha az olmaması şeklindedir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle önyeterlik başvurusunda 

bulunan Adayların bu maddenin (a) ve (c) fıkrasında belirtilen ölçütleri birlikte karşılaması 

yeterlidir. 
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5 - Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri isteklilerin önyeterlik ilan tarihinden itibaren 

geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki; (a) son onbeş yıl içinde en az 200 yataklı olan 

bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması, (b) son beş yıl 

içinde en az 200 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş 

olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması, (c) son beş yıl içinde 

hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 1.000.000 ¨ tutarında görüntüleme hizmeti 

vermiş olması, (ç) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 

1.500.000 ¨ tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması şeklindedir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-

2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir. İş 

ortaklıkları bu ölçütleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu ölçütleri ayrıca alt yükleniciler 

aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar önyeterlik başvurularında mesleki ve teknik 

yeterliklerin hangi iş ortakları veya alt yükleniciler tarafından karşılandığına dair listeyi sunmaları 

gerekmektedir. 

6 - Önyeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli 

bildirim yapılacaktır. 

7 - Önyeterlik dokümanı İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 

Kat: 6 Kızılay/ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık 

Müdürlüğüne ait Vakıflar Bankası Kavaklıdere Şubesi TR840001500158007293331624 hesap 

numarasına 5.000 ¨ yatırıldıktan sonra İdarenin adresinde önyeterlik ihale belgeleri alınabilir. 

Önyeterliğe başvuracak olanların önyeterlik belgelerini satın almaları zorunludur. 

8 - Önyeterlik başvuruları 22.09.2014 günü saat 15.00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık 

Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay / ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. 

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında olabilecek uyuşmazlık durumunda 

Türkçe metin geçerli olacaktır. 7407/1-1 

—— • —— 

BASKI MATERYAL ALIMI İHALESİ 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan baskı materyal alımı ihalesi, idari ve teknik şartname 

hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

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

5 - Firmalar tekliflerini en geç 08.09.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş 

olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 08.09.2014 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 7416/1-1 
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ŞEHİTKÂMİL İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI İNŞAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 

YAPIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından: 

Müteşebbis heyet başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Şehitkâmil İlçe 

Jandarma Komutanlığı İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi açık ihale usulü ile anahtar teslim 

ihale edilecektir. 

a) İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 

İdarenin; 

a) Adı : GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞI 

b) Adresi : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Başpınar / 

GAZİANTEP 

c) Telefon numarası : 0 342 3371101 

d) Faks numarası : 0 342 3371371 

e) Elektronik posta adresi : ihale@gaosb.org - ramiz@gaosb.org 

f) İlgili personelinin adı, 

   soyadı / unvanı : Mehmet Ramiz AK - İnşaat Yüksek Mühendisi 

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 

a) Adı : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Şehitkâmil İlçe 

Jandarma Komutanlığı İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi 

Yapım İşi 

b) Yatırım proje no’su/kodu 

c) İşin Süresi  : 300 gün dür. 

d) Yapılacağı yer : Aktoprak Mevkii - Şehitkâmil/Gaziantep 

e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler : Mevcut Binaların Yıkımı, 1 Adet Komutanlık Binası, 

1Adet Erat Binası, Nizamiye, Nöbet Kulübeleri ve 

Giriş Takı Genel ve Ada içi Altyapı, Çevre İstinat 

Duvarları ile Çevre Düzenleme İnşaatı İşi 

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 

3.1. 

a) İhale usulü : Açık ihale. 

b) İhalenin yapılacağı adres : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Baş pınar / 

GAZİANTEP 

c) İhale tarihi : 09/09/2014 

d) İhale saati : 11:00 

e) İhale komisyonu toplantı yeri : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Toplantı Salonu 

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 

saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 
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3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde 

yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen 

saatte yapılır. 

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 

alınır. 

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini 

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

a) İhale dokümanının görülebileceği yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü- Muhasebe Bölümü 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü-Muhasebe Bölümü 

c) İhale dokümanı satış bedeli 

    (varsa vergi dâhil) : 2.000,00-TL (ikibintürklirası) 

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 

dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart 

form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir. 

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı 

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 

a) İdari Şartname. 

b) Teknik Şartnameler. 

c) Sözleşme Tasarısı. 

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.) 

d) Mahal Listeleri 

e) Özel İdari ve Teknik Şartname 

f) Projeler 

g) İhale konusu işin niteliğine uygun standart formlar. 

(Teknik Personel Taahhütnamesi, Yapı Araçları Taahhütnamesi, Banka Mektubu, Mali 

Durum Bildirimi, İhale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı 

taahhütname, Geçici Teminat Mektubu, Teklif Mektubu, Kesin Teminat Mektubu, İş durum ve 

tutumu ile ilgili Beyan, Tasdik Şerhi) 

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği 

zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale 

dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. 

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 

Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif 

verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler 

değerlendirmeye alınmaz. 
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Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 

6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. 

Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik 

posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına 

yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik 

posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir. 

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden 

yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten 

önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. 

6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ 

tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. 

Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için 

tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta 

yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca 

belgelenir. 

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi 

kullanılarak yapılır. 

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara 

göre pilot/koordinatör ortağa yapılır. 

6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, 

elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak bu Şartnamenin 4.3. maddesinde ihale dokümanının 

posta yoluyla satılması hususunun düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının posta yoluyla 

satın alınmasına ilişkin talepler faksla yapılabilir. 

b) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 

YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

varsa elektronik posta adresini de içeren ihale komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye 

katılım dilekçesi. 

b) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

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

vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4) İş deneyim belgesi 

İsteklinin, yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, son 5 yıl içerisinde kamu veya özel sektöre yazılı tek sözleşmeye bağlı olarak taahhüt 

ettiği ve sözleşme bedelinin en az %100 lük kısmını idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirdiğini gösteren teklif edilen bedelin en az %100 oranında ihale konusu 3A veya 3B 

grubu inşaat yapım işi veya benzer bir iş ile ilgili belge aslı ile bu belgeyi tevsik amacı ile belge 

vermeye yetkili kurum ve kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli 

örneklerini sunmak zorundadır; 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 

 

5) İdari şartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait noter onaylı taahhütname 

c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Teklif edilen bedelin en az %25’u oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form 

örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili 

bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az 

iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, idari şartname ekindeki form 

örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi. 

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 52. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç 

olmak üzere , diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin 

taşınmadığına dair yazılı taahhütname. 

f) Teklif bedelini %6 oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form 

örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat. 

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

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

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme 

tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

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

olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli. 

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 

13.00’e kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ‘ne verileceği gibi iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki 

gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

1 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. 

2 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

3 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

6 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabii değildir. İhale 

komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini 

değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine 

yapmakta serbesttir. 7432/2-1 
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1 ADET ULTRA MİKROTOM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

1 adet Ultra Mikrotom Sistemi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale 

edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2014/96587 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Şemsi Tebrizi Mahallesi 

Ankara Caddesi No: 6   42151 KARATAY/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : (332) 350 70 05 - 5263   Fax: (332) 352 93 81 

c) Elektronik posta adresi  : bapsatinalma@selcuk.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Ultra Mikrotom Sistemi Alımı 

b) Teslim [yeri/yerleri] : S.Ü. İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 15/12/2014 

tarihine kadar teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 28/08/2014 - Saat: 10:00 

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 ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Selçuk Üniversitesi 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. 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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

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

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

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

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler 

4.3.2.1. Türkiye yetkili temsilci firma ISO 9001 veya Türk Standartları Enstitüsünden 

alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve (CE) belgesi ihale dokümanları arasında ihale 

makamına sunulmalıdır 

4.3.3. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları 

ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (Pazarlık sonucu oluşan) en 

düşük olanıdır. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Selçuk 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi 

Ankara Caddesi No: 6    42151 KARATAY/KONYA adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi Ankara Caddesi No: 6   42151 

KARATAY/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 7352/1-1 
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1 ADET CNC OTOMATİK GAZ KONTROLLÜ HASSAS SULU PLAZMA KESME 

MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

1 Adet CNC Otomatik Gaz Kontrollü Hassas Sulu Plazma Kesme Makinası Alımı 

(laboratuar Tipi) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. 

Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2014/96611 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Şemsi Tebrizi Mahallesi 

Ankara Caddesi No:6 42151 KARATAY/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : (332) 350 70 05 – 5263 Fax: (332) 352 93 81 

c) Elektronik posta adresi  : bapsatinalma@selcuk.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

 internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet CNC Otomatik Gaz Kontrollü Hassas Sulu 

Plazma Kesme Makinası Alımı (laboratuar Tipi) 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Gedik Kaynak A.Ş. (Şeyhli-Kurtköy/Pendik-

İSTANBUL 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 45 (Kırkbeş) 

takvim gündür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 29/08/2014 - Saat: 10:00 

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 ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Selçuk Üniversitesi 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. 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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

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

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

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

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler 

4.3.2.1. Türkiye yetkili temsilci firma ISO 9001 veya Türk Standartları Enstitüsünden 

alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve (CE) belgesi ihale dokümanları arasında ihale 

makamına sunulmalıdır 

4.3.3. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları 

ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır. 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (Pazarlık sonucu oluşan) en 

düşük olanıdır. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Selçuk 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi 

Ankara Caddesi No: 6   42151 KARATAY/KONYA adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi Ankara Caddesi No: 6   42151 

KARATAY/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 7353/1-1 
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1 ADET SİMÜLTANE TGA/DSC CİHAZI VE 1 ADET DİFERANSİYEL TARAMALI 

KALORİMETRE (DSC) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

1 adet Simültane TGA/DSC Cihazı ve 1 adet Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) 

Cihazı Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 

20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2014/96554 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Şemsi Tebrizi Mahallesi 

Ankara Caddesi No: 6   42151 KARATAY/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : (332) 350 70 05 – 5263 Fax: (332) 352 93 81 

c) Elektronik posta adresi  : bapsatinalma@selcuk.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Simültane TGA/DSC Cihazı ve 1 adet 

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) Cihazı 

Alımı 

b) Teslim [yeri/yerleri] : S.Ü. İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 15/12/2014 

tarihine kadar teslim edilecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 27/08/2014 - Saat: 10:00 

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 ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Selçuk Üniversitesi 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. 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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

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

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

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

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler 

4.3.2.1. Türkiye yetkili temsilci firma ISO 9001 veya Türk Standartları Enstitüsünden 

alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve (CE) belgesi ihale dokümanları arasında ihale 

makamına sunulmalıdır 

4.3.3. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları 

ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (Pazarlık sonucu oluşan) en 

düşük olanıdır. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Selçuk 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi 

Ankara Caddesi No: 6    42151 KARATAY/ KONYA adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi Ankara Caddesi No: 6   42151 

KARATAY/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 7354/1-1 
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GAYRİMENKUL, KAT KARŞILIĞI ÖĞRENCİ YURTLARI VE SOSYAL TESİS İNŞAATI 

YAPTIRILMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR 

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 

Aşağıda özellikleri belirtilen gayrimenkul, ihale şartnamesi, sözleşme ve eki teknik 

şartnameler çerçevesinde kat karşılığı öğrenci yurtları ve sosyal tesis inşaatı yaptırılmak üzere, 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye 

çıkarılmıştır. 

İLİ : Niğde 

İLÇESİ  : Merkez 

MAHALLESİ VEYA KÖYÜ : Fertek Köyü (Niğde Üniversitesi Kampüs 

Yerleşkesi İçerisi) 

CİNSİ : Arsa 

YÜZÖLÇÜMÜ  :16.250,00 m² 

PAFTA NO : ---- 

ADA NO : (18. Madde uygulaması sonucu oluşacak ada 

numarası) 

PARSEL NO : A2 (Şartname eki krokide yer alan A2 numarası 

ile gösterilen alan olup, 18. Madde Uygulaması 

sonucu oluşacak olan parsel numarasıdır.) 

KARARININ TARİHİ VE NO'SU : 23.07.2014/197 

MUHAMMEN BEDEL : İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 

33.591.600,00-TL 

(Otuzüçmilyonbeşyüzdoksanbirbinaltıyüztürklirası) 

GEÇİCİ TEMİNAT : İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 

33.591.600,00-TL'nin %3'ü olan 1.007.748,00-TL. 

İHALE TARİH, SAAT VE YERİ : İhale 27.08.2014 Çarşamba günü saat 11:30'da 

Şerif Ali Sok. Kışla Geçidi, Adliye Yanı Niğde 

il özel idaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan 

İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni 

tarafından yapılacaktır. 

ŞARTNEMİNİN ALINACAĞI YER : İşle ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri 

içerisinde 08:00-12:00 ve 13.00-17:00 saatleri 

arasında Niğde İl Özel İdaresi Yazı İşleri 

Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 

görebilir ve 250,00TL (ikiyüzellitürklirası) 

karşılığında satın alınabilir. 

DOSYANIN TESLİMİ : İhaleye iştirak edecek olanlar İhale şartnamesinin 

7. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini 

27.08.2014 Çarşamba günü saat 11:30'a kadar 

sıra numaralı alındılar karşılığında İhale 

Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu 

Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi 

Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza 

karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü 

posta ile gönderebilir. 
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ASGARİ İSTENENLER: 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın üzerine İl Encümeni’nin 23.07.2014 tarihli ve 

197 sayılı kararına istinaden; 

1) İl Encümeninin 23.07.2014/197 sayılı kararına istinaden mevcut 1/100 ölçekli mimari 

avan projesi esas alınarak İdarece belirlenen A blokta yer alan bağımsız ve diğer bölümlerin 

tamamı ile D blok (Sosyal Tesis)’ta yer alan 1, 4 ve 6 nolu bağımsız bölümlerin (Bağımsız bölüm 

numaraları öngörü olarak yazılmış olup, kat irtifakı sırasında bağımsız bölüm numarasında 

değişme olması halinde avan projede bağımsız bölüm numarası ile gösterilen bölümler dikkate 

alınacaktır.) idareye kalmasının yüklenici tarafından peşinen kabul edilmesi. (İhaleye sunulacak 

tekliflerde, İdareye kalacak blok bölümler ve alanlar dışında yükleniciye kalacak blok/bağımsız 

bölümler karşılığı, idareye ödenecek nakit bedel olarak artırım 50.000,00-TL (Ellibinlira) den 

başlayacak olup, ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif edecekleri nakit 

bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır.) 

2) Avan projeye göre uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan 

gerekli izin ve onayların alınması ve alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın 

yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve 

işlemlere ait masrafların da yüklenici tarafından karşılanması. 

3) 3194 sayılı imar kanununa göre kamuya terk edilmesi gereken kısım var ise bedelsiz 

terk edilmesi. 

4) İmar durumunda iyileşme olması halinde ihale oranında İdareye yansıtılacak ve 

paylaşım dışı yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; 

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

2) Şekli ve İçeriği şartnamenin 7. maddesine uygun olarak isteklilerin hazırlayacağı, 

şartname eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf, (50.000,00-TL’den az 

olmamak üzere İdareye ödenecek olan nakit bedel tutarı yazılacaktır.) 

3) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik 

posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş 

sureti) 

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

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

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.2) 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. 

5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter 

tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

5.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

5.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen 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 sirkülerini, 

6) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 

beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

7) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına Vakıflar Bankası Niğde Şubesindeki 

TR890001500158007289024540 nolu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı 

makbuzu veya Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici 

teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 

8) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi, 

9) Şartname eki teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı 

oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.) 

 

(TEKNİK PERSONEL) 

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 

1 Şantiye Mühendisi İnşaat Mühendisi veya Mimar En Az 5 Yıl Deneyimli 

1 Şantiye Mühendisi Makine Mühendisi En Az 5 Yıl Deneyimli 

1 Şantiye Mühendisi Elektrik Mühendisi En Az 5 Yıl Deneyimli 

 

İşin başından sonuna kadar iş başında bulunduracağını taahhüt edecek, ilk ilan tarihinden 

sonra yapılacak olan bu taahhütte görevlendirilecek elemanların diplomaları bu işte çalıştırılmak 

üzere görevlendirildiklerine dair belgeleri eklenecektir. 

10) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz 

edilmesi. 

11) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi. 

12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. 

13) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1.,2.,3.,4.,8.,9.10 VE 11.) 

bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

14) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik 

şartnameler. 

15) İhale dokümanının satın alındığına dair 250,00.-TL'lik banka makbuzunu ibraz etmek 

suretiyle 27.08.2014 Çarşamba günü saat 11.30'da Niğde il özel idaresi İl Genel Meclis Binasında 

bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek 

bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

İlan olunur. 7427/1-1 
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GAYRİMENKUL, KAT KARŞILIĞI ÖĞRENCİ YURTLARI VE SOSYAL TESİS İNŞAATI 

YAPTIRILMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR 

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 

Aşağıda özellikleri belirtilen gayrimenkul, ihale şartnamesi, sözleşme ve eki teknik 

şartnameler çerçevesinde kat karşılığı öğrenci yurtları ve sosyal tesis inşaatı yaptırılmak üzere, 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye 

çıkarılmıştır. 

İLİ : Niğde 

İLÇESİ : Merkez 

MAHALLESİ VEYA KÖYÜ : Fertek Köyü (Niğde Üniversitesi Kampüs 

Yerleşkesi İçerisi) 

CİNSİ : Arsa 

YÜZÖLÇÜMÜ  : 16.250,00 m² 

PAFTA NO : ---- 

ADA NO : (18. Madde uygulaması sonucu oluşacak ada 

numarası) 

PARSEL NO : A3 (Şartname eki krokide yer alan A3 numarası 

ile gösterilen alan olup, 18. Madde Uygulaması 

sonucu oluşacak olan parsel numarasıdır.) 

KARARININ TARİHİ VE NO'SU : 23.07.2014 / 198 

MUHAMMEN BEDEL : İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 

33.613.200,00-TL  

(Otuzüçmilyonaltıyüzonüçbinikiyüztürklirası) 

GEÇİCİ TEMİNAT : İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 

33.613.200,00-TL'nin %3'ü olan  1.008.396,00-TL. 

İHALE TARİH, SAAT VE YERİ : İhale 27.08.2014 Çarşamba günü saat 12:00'de 

Şerif Ali Sok. Kışla Geçidi, Adliye Yanı Niğde 

il özel idaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan 

İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni 

tarafından yapılacaktır. 

ŞARTNEMİNİN ALINACAĞI YER : İşle ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri 

içerisinde 08:00-12:00 ve 13.00-17:00 saatleri 

arasında Niğde İl Özel İdaresi Yazı İşleri 

Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 

görebilir ve 250,00TL (ikiyüzellitürklirası) 

karşılığında satın alınabilir. 

DOSYANIN TESLİMİ : İhaleye iştirak edecek olanlar İhale şartnamesinin 

7. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini 

27.08.2014 Çarşamba günü saat 12:00'ye kadar 

sıra numaralı alındılar karşılığında İhale 

Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu 

Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi 

Yazı İşleri  Müdürlüğü personeline imza 

karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü 

posta ile gönderebilir. 
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ASGARİ İSTENENLER: 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın üzerine İl Encümeni’nin 23.07.2014 tarihli ve 

198 sayılı kararına istinaden; 

1) İl Encümeninin 23.07.2014/198 sayılı kararına istinaden mevcut 1/100 ölçekli mimari 

avan projesi esas alınarak İdarece belirlenen A blokta yer alan bağımsız ve diğer bölümlerin 

tamamı ile D blok (Sosyal Tesis)’ta yer alan 1, 4 ve 6 nolu bağımsız bölümlerin (Bağımsız bölüm 

numaraları öngörü olarak yazılmış olup, kat irtifakı sırasında bağımsız bölüm numarasında 

değişme olması halinde avan projede bağımsız bölüm numarası ile gösterilen bölümler dikkate 

alınacaktır.) idareye kalmasının yüklenici tarafından peşinen kabul edilmesi. (İhaleye sunulacak 

tekliflerde, İdareye kalacak blok bölümler ve alanlar dışında yükleniciye kalacak blok/bağımsız 

bölümler karşılığı, idareye ödenecek nakit bedel olarak artırım 50.000,00-TL (Ellibinlira) den 

başlayacak olup, ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif edecekleri nakit 

bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır.) 

2) Avan projeye göre uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan 

gerekli izin ve onayların alınması ve alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın 

yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve 

işlemlere ait masrafların da yüklenici tarafından karşılanması. 

3) 3194 sayılı imar kanununa göre kamuya terk edilmesi gereken kısım var ise bedelsiz 

terk edilmesi. 

4) İmar durumunda iyileşme olması halinde ihale oranında İdareye yansıtılacak ve 

paylaşım dışı yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; 

1)  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

2) Şekli ve İçeriği şartnamenin 7. maddesine uygun olarak isteklilerin hazırlayacağı, 

şartname eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf, (50.000,00-TL’den az 

olmamak üzere İdareye ödenecek olan nakit bedel tutarı yazılacaktır.) 

3) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik 

posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş 

sureti) 

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

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

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.2) 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. 

5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter 

tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

5.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

5.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 

 

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 sirkülerini, 

6) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 

beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

7) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına Vakıflar Bankası Niğde Şubesindeki 

TR890001500158007289024540 nolu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı 

makbuzu veya Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici 

teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 

8) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi, 

9) Şartname eki teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı 

oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.) 

 

(TEKNİK PERSONEL) 

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 

1 Şantiye Mühendisi İnşaat Mühendisi veya Mimar En Az 5 Yıl Deneyimli 

1 Şantiye Mühendisi Makine Mühendisi En Az 5 Yıl Deneyimli 

1 Şantiye Mühendisi Elektrik Mühendisi En Az 5 Yıl Deneyimli 

 

İşin başından sonuna kadar iş başında bulunduracağını taahhüt edecek, ilk ilan tarihinden 

sonra yapılacak olan bu taahhütte görevlendirilecek elemanların diplomaları bu işte çalıştırılmak 

üzere görevlendirildiklerine dair belgeleri eklenecektir. 

10) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz 

edilmesi. 

11) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi. 

12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. 

13) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1.,2.,3.,4.,8.,9.10 ve 11.) 

bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

14) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik 

şartnameler. 

15) İhale dokümanının satın alındığına dair 250,00.-TL'lik banka makbuzunu ibraz etmek 

suretiyle 27.08.2014 Çarşamba günü saat 12.00'de Niğde il özel idaresi İl Genel Meclis Binasında 

bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek 

bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

İlan olunur. 7426/1-1 
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VİDEO ENDOSKOPİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Video Endoskopi Sistemi Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi 

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

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

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/99524 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

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

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

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Video Endoskopi Sistemi Alımı 

 1 - Video Processor ve Soğuk Işık Kaynağı Cihazı  3 adet 

 2 - HD Video Gastroskop Cihazı  3 adet 

 3 - HD Video Kolonoskop Cihazı  3 adet 

 4 - Teröpatik Video Gastroskop Cihazı  1 adet 

 5 - Endoskopi Taşıyıcı Araba  3 adet 

 6 - Renkli LCD Monitör  3 adet 

 7 - Bilgisayarlı Görüntü Arşivleme Sistemi 3 adet 

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

Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosu Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 22.08.2014 Cuma günü saat 14.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1 - İsteklinin ve teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı 

olduğunu tevsik edici belgeler. 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3.2 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

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

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

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

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler,(üreticiden alınmış) 

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

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 

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

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

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

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 
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4.3.3.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

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

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.3.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı, 

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

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

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

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

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

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

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, 22.08.2014 Cuma günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 7420/1-1 

————— 
TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Tümleşik Bilgisayar Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki 

(f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/99473 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976542 
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c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tümleşik Bilgisayar Alımı 280 adet 

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

Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 45 takvim 

günü içinde. 

3 - İhalenin 

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

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 22.08.2014 Cuma günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair yatırılan bedelin makbuzu. 

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

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
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4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1 - Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına 

ilişkin belgeler 

- İstekli adına düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi. 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

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

ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

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

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

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

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

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

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı, 

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

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

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

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

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

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

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, 22.08.2014 Cuma günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

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

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

gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 7421/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 8 öğretim üyesi 

alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup; lisans, doktora ve doçentliğin ilgili alanlardan 

alınmış olması gerekir. Başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca 

Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini, 

tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını 

kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek 29.08.2014 tarihine kadar posta ile ya da 

elden teslim etmek suretiyle başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter 

tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek 29.08.2014 tarihine kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle başvurmaları 

gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora 

belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek posta ile ya da 

elden teslim etmek suretiyle 29.08.2014 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurular 29.08.2014 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Personel Müdürlüğü’ne 

şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan 

başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli 

belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Fakülte Bölüm/Program 

Öğretim 

Üyesi Alanı Ek Açıklama 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
İletişim (İngilizce) 

1 İletişim Çalışmaları  Doç. Dr. 

1 Gazetecilik Yrd. Doç. Dr. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 Malzeme Bilimleri  Prof. Dr. 

1 Makine Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası Ticaret ve 

İşletmecilik (İngilizce) 
1 

Uluslararası Politik 

Ekonomi 
Prof. Dr. 

İşletme (İngilizce) 1 Muhasebe  Prof. Dr. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar Programcılığı 1 Bilişim  Yrd. Doç. Dr. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım  1 Pazarlama  Yrd. Doç. Dr. 

 7394/1-1 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru 

süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

Profesör ve doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. 

Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması 

gerekmektedir. 

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır. 

Adaylardan istenilen belgeler ; 

Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten başvuru 

dilekçesi ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması 

fotokopisi, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil 

belgesi, profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve 

yayınlarını 6 takım, doçent kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel 

çalışma ve yayınlarını 4 takım, olarak sunacaklardır. 

 

BİRİM UNVAN K/D ADET NİTELİĞİ 

TIP FAKÜLTESİ 

Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 
Profesör 1 1 IVF sertifikası sahibi olmak 

Tıbbi Patoloji Profesör 1 1 
Nefro Patoloji ve Pediatrik Perinatal 

Patoloji alanında deneyimli olmak 

Tıbbi Patoloji Profesör 1 1  

Tıbbi Biyokimya Profesör 1 1 
Deri hastalıklarında biyokimyasal 

çalışmaları olmak 

Biyofizik Profesör 1 1 Ağrı konusunda deneyimli olmak 

Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1 
Ayak hastalıkları konusunda deneyimli 

olmak 

Adli Tıp Doçent 1 1 
Kardiyak ileti sistemi hakkında 

deneyimli olmak 

Göz Hastalıkları Doçent 1 1 

Kornea Scheimflug topografik 

görüntüleme sistemi üzerine deneyimli 

olmak 

Acil Tıp Doçent 1 1 
Zehirlenmeler konusunda deneyimli 

olmak 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 1 Yönetim bilişim alanında çalışmış olmak 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Yakınçağ Tarihi Profesör 1 1 
Yakınçağ, Osmanlı, Türkistan ve Avrupa 

Tarihi alanlarında çalışmış olmak 

Genel Biyoloji Profesör 1 1 Sitogenetik alanında çalışmış olmak 

Fizikokimya Doçent 3 1 Polifenoller konusunda çalışmış olmak 
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BİRİM UNVAN K/D ADET NİTELİĞİ 
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
Genel Jeoloji Doçent 1 1 Paleontoloji konusunda çalışmış olmak 
ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Entomoloji Profesör 1 1 
Zararlıların mikrobiyal mücadelesinde 
çalışmış olmak 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Türkçe Eğitimi Profesör 1 1 
Eski Türk Edebiyatı alanında 
doçentliğini almış olmak 

Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi 

Doçent 3 1 
 

 7405/1-1 
—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Hüseyin ve Lütfiye Zelzele Vakfı (HÜLÜZE). 
VAKFEDENLER: Fahri ZELZELE. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/06/2014 tarih, E: 2014/116, K: 2014/362 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Öncelikle Türkiye’de yetim, öksüz ve himaye gerektiren çocukların, 
yaşlıların ve güçsüzlerin maddi ve manevi, fiziki, ruhi, zihni, ahlaki, hukuki ve sosyal, ilmi ve 
teknolojik, sanatsal, mesleki yönden her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi ve en ileri seviyede 
gelişmelerine yardım edilecektir. Bütüncül bir yaklaşım ile bu çocukların, yaşlıların ve 
güçsüzlerin içinde yaşadıkları toplumdan bağımsız düşünülemeyeceği gerçeğinden hareketle 
toplumun, sosyal, ekonomi, hukuk, sağlık, bilim, teknoloji, kültür, sanat, ahlak ve eğitim 
alanlarında yetim, öksüz ve yaşlılar ile tüm toplumun gelişmesine, aile kurumunun güçlenmesine 
katkı sağlamak, topluma yardımlaşma ve dayanışma duygularının gelişmesini sağlamaktır. 

VAKFIN MALVARLIĞl : Kilis İli, Aşık Mahallesi, 1416 ada, 635 parsel sayılı, “arsa” 
vasıflı gayrimenkulün, Kilis İli, Hakverdi Mahallesi, 323 ada, 115 parsel sayılı, 85,37 m2 
yüzölçümlü, “kargir ev” vasıflı (3 katlı apartman) gayrimenkulün ve Kilis İli, Tekye Mahallesi, 
337 ada, 9 parsel sayılı, 9,24 m2 yüzölçümlü, “kargir dükkan” vasıflı gayrimenkulün Fahri 
ZELZELE’ye ait hisselerinin tamamı. 

YÖNETİM KURULU :  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın o zamana 

kadar kurduğu tüm eğitim ve yüksek öğretim kurumları ile tüm mal varlığı Mütevelli Heyet’inin 
onayladığı vakfın gayesine uygun vakıf ve derneklerden birine devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 7406/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Aydın İli, Didim İlçesi, Mersindere Mevkii, 500 ada, 1 parsel üzerindeki 209844 YİBF 

nolu yapının denetimini üstlenen 475 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi, Ali KARALI tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 25.06.2014 tarihli 
ve E.2014/796 sayılı kararı ile “yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 13.03.2014 
tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi, 
Ali KARALI (Denetçi No:13977, Oda Sicil No:33977) hakkında tesis edilmiş olan geçici 
durdurma işleminin yürütmesi, 04.08.2014 tarih ve 6379 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 7355/1-1 
————— 

2 M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat 
Mühendisi Osman GÜLERYÜZ (Denetçi No: 18239, Oda Sicil No: 47105) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 11.06.2014 tarihli ve 
E.2013/1345-K.2014/698 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 
31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Osman GÜLERYÜZ hakkında tesis 
edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 24.07.2014 tarihli ve 6266 sayılı Makam 
Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 7356/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7409/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN 

DÜZELTME İLANI 

1 - İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/128293 

2 - Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3 - İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı 

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su 

ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Mersin/Akdeniz 

Adresi 
Mahmudiye Mahallesi 

Zeytinlibahçe Caddesi No: 99 
Tel-Faks 

0324 337 08 41                                                         

0324 336 02 77 

Posta Kodu 33070 E-Mail  

4 - Hakkındaki İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı 

Kaldırılan Gerçek veya Tüzel Kişi 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Sancar İnşaat Doğalgaz 

Sistemleri Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

Şaban Taşoğlu 

Adresi 
22. Sok. No: 17/5 Emek-

Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.  25246531750 

Vergi Kimlik/Mükellefiyet 

No. 
Maltepe V.D. 743 005 8872  

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf 

Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 
Oda Sicil No: 28/1197 Ticaret 

Sicil No: 123453 
 

6. Yasaklama Kararının 

Yayınlandığı Resmi 

Gazete’nin Tarih ve Sayısı 

7. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına 

İlişkin Dayanak ve Kapsamı 

8. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına İlişkin 

Bakanlık Onay Tarihi 

12/03/2014 tarihli ve 

28585 sayılı Resmi Gazete 

Ankara 8. İdare Mahkemesinin 30/04/2014 

tarihli ve E: 2013/716 K: 2014/637 sayılı 

kararı 

04/08/2014 

 7462/1-1 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN 

DÜZELTME İLANI 

1 - İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/31036 – 2013/66240 – 2012/63272 – 2012/112475 

2 - Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3 - İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Eşme Belediye Başkanlığı İl/İlçe Uşak/Eşme 

Adresi 
Şehit Alibey Mah. Kemer Cad. 

No: 5 
Tel-Faks (0276) 414 10 13 – (0276) 414 11 91 

Posta Kodu 64600 E-Mail www.esme.bel.tr 

4 - Hakkındaki İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı 

Kaldırılan Gerçek veya Tüzel Kişi 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Akkent Turz. Ahş. İnş. Kim. 

Mad. İth. İhr. San. Tic. Ltd. 

Şirketi 

 

Adresi 

Sakarya Cad. No: 77 Merve 

Apt. K: 5 D: 17 

Manavkuyu/İzmir 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/Mükellefiyet 

No. 
6710394252  

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf 

Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5748  

6. Yasaklama Kararının 

Yayınlandığı Resmi 

Gazete’nin Tarih ve Sayısı 

7. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına 

İlişkin Dayanak ve Kapsamı 

8. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına İlişkin 

Bakanlık Onay Tarihi 

28/03/2014 tarih ve 28955 

sayılı Resmi Gazete 

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 

02/07/2014 tarih ve E: 2014/935 sayılı 

kararı 

04/08/2014 

 7465/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Trabzon Orman 

İşletme Müdürlüğünden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/162334 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Trabzon 

Adresi 
Devlet Sahil Yolu Caddesi Uzunkum 

Mevkii Ortahisar / TRABZON 
Tel-Faks 04622302178-04622302189 

Posta Kodu 6140 E-Mail trabzonisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Irmak Genel Tem. Hiz. Rekl. ve İnş. 

San. Tıc. Ltd. Şti. 
 

Adresi 

M.Akif Mah. Günyamaç Cad. 

İlkbahar Sok. No: 5/5 

Çekmeköy/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Sarıgazı V.D.4660197555  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 451598  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) 
Kurum 

İhalelerinden 
(  ) 

 7411/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Fethiye Orman 

İşletme Müdürlüğünden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Muğla/Fethiye 

Adresi 
Tuzla Mah. İnönü Bulv. No: 01 

Fethiye/Muğla 
Tel-Faks 252 614 10 86-252 614 49 55 

Posta Kodu 48300 E-Mail fethiyeisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Detay Seyahat Tur. Tic. Ltd. Şti.  

Adresi 
Tuana Tatil Köyü 

Yanıklar/Fethiye/Muğla 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2930060203  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 003635  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) 
Kurum 

İhalelerinden 
(  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7412/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/183521 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Manisa Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Manisa-Merkez 

Adresi 
2. Anafartalar Mah. Tümen Cad. 

1502 Sok. No: 17 
Tel-Faks 0236 232 36 39/0236 231 72 48 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Barış Savaşkan  

Adresi 

Değirmendere Mah. Şehit Er Barış 

Demir Cad. No: 44/1-A 

Menemen/İzmir 

 

T.C. Kimlik No. 22273501664  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Menemen Esnaflar Odası Başkanlığı  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 35/396178  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

Yasaklamanın dayanağı; 4735 sayılı 

Kanun’un 25.f maddesinde yer alan 

yasak fiil ve davranışlardan mücbir 

sebepler dışında, ihale dokümanı ve 

sözleşme hükümlerine uygun olarak 

taahhüdünü yerine getirmemektir. 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7413/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü VI. 

Bölge Müdürlüğünden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/16870 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı VI. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Burdur 

Adresi Atatürk Cad. No: 13 Kat: 3 Burdur Tel-Faks 
248-233 36 13- 

F: 248-233 19 79 

Posta Kodu 15100 E-Mail burdur@ormansu.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Anadolu Kurumsal İnşaat Tekstil 

Turizm Gıda Peyzaj Temizlik 

Otomotiv Taah. Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Atakent Mah. 1472. Cad. No: 5/B 

Elvankent Etimesgut/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Etimesgut VD 0680799385  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 284921  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) 
Kurum 

İhalelerinden 
(  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Atatürk Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/31499 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Atatürk Üniversitesi Yapı İşleri ve 

Teknik Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Erzurum/Yakutiye 

Adresi Atatürk Mah. Tel-Faks 4422311300 - 4422311330 

Posta Kodu 25240 E-Mail e-posta: yapitek@atauni.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Ahmet Dönmez                                   

İnş. Taah. Müh. İnş. Malz. Teks. Hayv. 

Tic. San. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Vaniefendi Mah. Çağla İş Merkezi   

Kat: 2/6 Yakutiye/Erzurum 
 

T.C. Kimlik No. 27163668830  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0100455069  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
15759  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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TEİAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/83254 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

TEİAŞ Genel Müdürlüğü Enerji 

İletim Hatları Tesis Dairesi 

Başkanlığı 

İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı 

Caddesi No: 2 
Tel-Faks 0.312.203 86 28 

Posta Kodu 06520 E-Mail sami.guzel@teias.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Montel Elektrik İnşaat Turizm Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi 
Ali Özkan 

Adresi 
Çukurambar Mahallesi 42. Cadde 453. 

Sokak No: 12/1 Balgat/Ankara 

Çukurambar Mahallesi 42. Cadde 

453. Sokak No: 12/1 Balgat/Ankara 

T.C. Kimlik No.  10183283770 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6220508834  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
232018  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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TEİAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/83254 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

TEİAŞ Genel Müdürlüğü Enerji 

İletim Hatları Tesis Dairesi 

Başkanlığı 

İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı 

Caddesi No: 2 
Tel-Faks 0.312.203 86 28 

Posta Kodu 06520 E-Mail sami.guzel@teias.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Baranlar Elektrik İnşaat Proje Turizm 

Tekstil Temizlik Bilgisayar Bilişim 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Abidin Baran 

Adresi 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 61/1 

Maltepe/Ankara 

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı       

No: 61/1 Maltepe/Ankara 

T.C. Kimlik No.  55603507708 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1410029651  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
118635  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7435/2/1-1 
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İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makina Sanayi Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/27582 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makina Sanayi A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makina 

Sanayi A.Ş. 
İl/İlçe Bornova – İzmir 

Adresi 
Tuna Mahallesi Fatih Caddesi No: 

91/9 C Blok Irmak Plaza 
Tel-Faks 232 282 29 10 – 232 282 29 55 

Posta Kodu 35090 E-Mail info@izulas.com.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Öztuğ Konfeksiyon Tekstil İnş. Mak. 

San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 5746 Sk. No: 70 MTK Sitesi Çamdibi  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7080246168  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
1   106931  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7437/1-1 
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Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 
 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Rektörlüğü 
İl/İlçe Bolu/Merkez 

Adresi 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Gölköy Kampüsü 
Tel-Faks (0374) 254 10 00 – (0374) 253 46 39 

Posta Kodu 14280 E-Mail http://www.imidb.ibu.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Nokta Kopyalama  

Adresi 
Tabaklar Mah. Şeref Sok. No: 7/A 

Bolu 
 

T.C. Kimlik No. 38296756028  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0290308598  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bolu Ayakkabıcılar Esnaf Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
14/47240  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7446/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7445/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7438/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7439/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7440/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7441/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7442/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7443/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7447/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7447/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7463/1-1 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7467/1-1 



15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 

 

 



15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 

 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 

 

 



15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 

 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 

 

 



15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 

 

 



15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 

 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 

 

 



15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 

 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 

 

 



15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 

 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 

 

 



15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 

 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 

 

 



15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 

 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 

 

 



15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 

 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 

 

 



15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 

 

 



15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 

 

 



15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2014 – Sayı : 29089

Sayfa

1

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19
20

44
64

83

103
104
141

190

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
— Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji

ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve
Turizm, Millî Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri, Sağlık ile Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARLARI
— Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

Tıp Fakültesi Dekanı ve Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI’nın
Görevlendirilmesi Hakkında Karar

— Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, Sakarya
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat ELEVLİ’nin Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar

— Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer BİLİR’in Görevlendirilmesi Hakkında
Karar

— Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Feray SAVRUN’un Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar

— Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Çocuk Cerrahisi Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk EMİR’in
Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar

— Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Tıbbî Mikrobiyoloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa SAMASTI’nın Görevlendirilmesi
Hakkında Karar

— Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Mert SAVRUN’un
Görevlendirilmesi Hakkında Karar

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI
— Siirt İli Pervari İlçesi Doğanca Bucağı Yanıkses Köyünün Aynı İlin Eruh İlçesi Merkez Bucağına

Bağlanması Hakkında Karar
— Siirt İli Pervari İlçesi Doğanca Bucağı Okçular Köyünün Aynı İlin Eruh İlçesi Merkez Bucağına

Bağlanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
— Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği (No: 2014/31)
— Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliği (No: 2014/32)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI
— Danıştay 4. ve 5. Dairelerine Ait Kararlar

NOT: 14/8/2014 tarihli ve 29088 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair
Tebliğ yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri


