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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2013 tarihli ve 28778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sa-
vunma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(1) Giriş sınavı hazırlık çalışmaları, Memur Atama Şubesi Müdürlüğünce yürütülür.
Memur Atama Şubesi Müdürlüğü, başvuru için öngörülen süre içerisinde yapılan müracaatları
inceler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Komisyonun sekreterlik hizmetleri Memur Atama Şubesi Müdürlüğünce yürütü-
lür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Komisyon, cevap kâğıtlarını değerlendirerek sınav sonuçlarını sınav gününü takip
eden en geç otuz gün içinde Memur Atama Şubesi Müdürlüğüne teslim eder. Yazılı sınav so-
nuçları teslim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Müsteşarın onayı ile liste halinde
Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Uzman yardımcısı, Bakanlıktaki aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve
refakat izinleri hariç iki yıllık hizmet süresinin tamamlanmasını takip eden bir aylık süre içinde,
hazırlamak istediği teze ilişkin üç farklı konu belirleyerek tez önerisi hazırlar ve görev yaptığı
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birimin başkanının/daire başkanının veya doğrudan müsteşar yardımcılıklarına bağlı olanlar
için müsteşar yardımcısının onayına sunar. Tez önerisinde tezin konusu, çalışmanın amacı,
önemi, yöntemi, varsayımları, bilgi toplama araçları, muhtemel kaynakçası, çalışma planı ve
varsa ekleri hakkında bilgiler verilir. Onay makamınca beş iş günü içinde verilecek onaydan
sonra tez konusu kesinleşmiş olur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Uzman yardımcısı hazırladığı tezini istenilen sayıda çoğaltarak, tez konusunun ke-

sinleşmesini takip eden bir yıl içinde, görevli bulunduğu birimin başkanına/daire başkanına

veya doğrudan müsteşar yardımcılıklarına bağlı olanlar için müsteşar yardımcısına teslim eder.

İlgili başkan/daire başkanı veya müsteşar yardımcısı, teslim aldığı tezi on gün içinde Ölçme

Değerlendirme ve Geliştirme Şubesi Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzman yardımcısının uzmanlık tezini değerlendirmek üzere, uzman yardımcısının

görev yaptığı birimin başkanı/daire başkanı veya müsteşar yardımcısı başkanlığında, tez da-

nışmanı ile Müsteşar tarafından en az daire başkanı düzeyindeki yöneticiler ile uzmanlar ara-

sından görevlendirilecek üç asıl ve üç yedek üyeden tez jürisi oluşturulur. Gerek görüldüğünde

Müsteşar, en çok iki üyeyi yükseköğrenim kurumları öğretim üyeleri arasından seçebilir. Asil

üyelerin belgelendirebilecekleri bir mazeretlerinin olması nedeniyle katılamamaları halinde,

yedek üyeler tespit sırasına göre jüride yer alırlar.”

“(4) Tez jürisinin sekreterlik hizmetleri Ölçme Değerlendirme ve Geliştirme Şubesi

Müdürlüğünce yürütülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Uzman yardımcısı, Ölçme Değerlendirme ve Geliştirme Şubesi Müdürlüğünce tes-

pit edilecek değerlendirme gününde tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisi üyelerinin sorula-

rını cevaplandırır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavı kurulu; Müsteşar İdari Yardımcısının başkanlığında, Personel Başkanı,

uzman yardımcısının görev yaptığı birimin başkanı/daire başkanı veya doğrudan müsteşar yar-

dımcılıklarına bağlı olanlar için müsteşar yardımcısı ile Müsteşar tarafından en az daire başkanı

düzeyindeki yöneticiler ile uzmanlar arasından görevlendirilecek iki asıl üyeden oluşur. Ayrıca,

Müsteşar tarafından üç yedek üye tespit edilir. Asil üyelerin belgelendirebilecekleri bir maze-

retlerinin olması nedeniyle Kurula katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre

Kurula katılırlar.”

“(3) Kurulun sekreterlik hizmetleri Ölçme Değerlendirme ve Geliştirme Şubesi Mü-

dürlüğü tarafından yerine getirilir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Sınav sonunda, sınav kurulu her üyenin verdiği notu ayrı ayrı gösteren bir çizelge

ve sınav tutanağı tanzim ederek sınavın bitimini takip eden beş iş günü içinde Ölçme Değer-

lendirme ve Geliştirme Şubesi Müdürlüğüne bildirir. Geçerli bir mazereti bulunmaksızın sınava

girmeyenler başarısız kabul edilir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

—— • ——
Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Atatürk

Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin

üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenciler, bir yarıyılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders alırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı

yapılır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ve almış ancak FF

harf notu alarak mezuniyeti için tek dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda

bir kere mezuniyet tek ders sınavı yapılır. Bu sınavla ilgili usul ve esasları belirlemeye Fakülte

Kurulu yetkilidir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci maddesi 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/9/2013 28778

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/11/2011 28104

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 17/1/2013 28531
2- 19/12/2013 28856
3- 11/1/2015 29233
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Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesine bağlı Tıp Fakül-

tesi dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans

programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlarına

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dumlupınar Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışında

kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans program-

larına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlarına ilişkin hü-

kümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14, 43, 44, 45, 46 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav

tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),

c) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ata-

nan öğretim elemanını,

d) Ders: Öğretim planında yer alan ve haftalık bir program çerçevesinde öğretim ele-

manı tarafından yürütülen ve elli dakika süren eğitim-öğretim çalışmasını,

e) Fakülte: Dumlupınar Üniversitesine bağlı fakülteleri,

f) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

g) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda Yük-

sekokul Yönetim Kurulunu, meslek yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu Yönetim Kuru-

lunu,

ğ) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

h) Meslek yüksekokulu: Dumlupınar Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,
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ı) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığını,

i) Öğretim planı: Öğrenim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim-öğretim

faaliyetlerinin tümünü gösteren planı,

j) Ön şartlı ders: Kayıt olunabilmesi için daha önce bir veya birkaç dersin devamının

sağlanması ve/veya başarılması şartı aranılan dersi,

k) Önlisans programı: En az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

m) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

n) Rektörlük: Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünü,

o) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

ö) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,

p) Üniversite Yönetim Kurulu: Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

r) Yarıyıl: Bir akademik yıldaki güz veya bahar dönemini,

s) Yüksekokul: Dumlupınar Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Dumlupınar Üniversitesinin önlisans ve lisans programlarında bilim

alanı bir yabancı dille ilgili olan programlar hariç eğitim-öğretim dili Türkçedir.

(2) Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile bazı programlarda kısmen veya

tamamen yabancı dille eğitim yapılabilir. Yabancı dilde eğitim yürütülen programlarda derslerin

alınması, uygulanması, sınavlarının yapılması ve diğer hususlar Senato tarafından düzenlenir.

Öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim öğretimin normal süresi, önlisans programlarında

iki yıl (dört yarıyıl), lisans programlarında dört yıldır (sekiz yarıyıl).

(2) Azami eğitim-öğretim süresi, önlisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl), lisans

programları için yedi yıldır (on dört yarıyıl).

(3) Normal ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil olmayan süreler şunlardır:

a) Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programında geçirilen süreler,

b) Yaz okulunda geçirilen süreler,

c) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar.

(4) Öğrencilerin önlisans veya lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren

kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal

ve azami eğitim öğretim süresine dâhildir.
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(5) Değişim programları veya özel öğrenci kapsamında yurt içi veya yurt dışı yük-

seköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(6) Azami sürelerin sonunda mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı madde-

sinde belirtilen şartlara göre ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini öde-

mek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara

katılma, staj, iş yeri eğitimi ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yarar-

landırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(7) Bu Yönetmelik hükümlerine göre; mezuniyet şartlarını sağlayan lisans programı

öğrencileri, daha kısa sürede de mezun olabilirler.

Öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav

haftaları hariç her biri en az on dört haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

(2) İlgili kurulun teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yaz

okulu açılabilir. Yaz okuluna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Ancak, lisans programı

yürütülen birimlerin istemeleri halinde, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile yaz okulu

uygulamalarına son verilebilir.

(3) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve ta-

rihleri, akademik takvim ile düzenlenir.

(4) Yarıyıllarda ve yaz okulunda açılacak dersler, haftalık ders programları, bu derslerin

grupları ve kriterlerine ilişkin düzenlemeler meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve

yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıkları tarafından düzenlenir ve birim yönetim kurulunda

onaylandıktan sonra ilan edilir.

Öğretim biçimi

MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün öğretim yapılır. Ancak, ilgili ku-

rulun teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uzaktan öğretim de ya-

pılabilir. Uzaktan öğretim ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) İkinci öğretim dersleri, birinci öğretim derslerinin bitimini takiben başlar. Zorunlu

hallerde eğitim öğretim gün ve saatleri Senato tarafından değiştirilebilir. 

(3) Birinci öğretimdeki eğitim öğretim esasları, ikinci öğretim için de geçerlidir.

Önlisans/lisans programı

MADDE 9 – (1) Bir önlisans/lisans programı, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen il-

gili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlikler çerçevesinde

ilgili birim/bölüm kurulu tarafından hazırlanır, ilgili kurulun teklifi, Senatonun kararı ve Yük-

seköğretim Kurulunun onayı ile açılır. Açılan bir programa ilişkin değişiklikler ilgili bölüm

kurulu tarafından hazırlanır, ilgili kurulun teklifi, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun

onayı ile yürürlüğe girer.
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(2) Bir önlisans/lisans programının müfredatı; ders, laboratuvar, uygulama (atölye, stüd-

yo), staj, işyeri eğitimi ve benzeri çalışmalardan oluşur. 

(3) Bir programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak

ilkeleri, ilgili bölüm/program tarafından hazırlanır; ilgili kurulun teklifi ve Senato onayından

sonra uygulanır.

Uluslararası ortak önlisans/lisans programı

MADDE 10 – (1) Üniversite ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumları arasında ulus-

lararası ortak önlisans/lisans programları açılabilir.

(2) Açılacak olan ortak önlisans/lisans programları Senato tarafından belirlenen usul

ve esaslara göre düzenlenir.

Çift anadal programı

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, istemeleri halinde kendi bölümlerinin bulunduğu fakülte

veya yüksekokulda başka bir lisans öğrenimini aynı zamanda başarı ile takip ederek ikinci bir

lisans diploması alabilirler.

(2) Çift anadal programına ait hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından

belirlenen esaslara göre yapılır. Çift anadal programlarına kayıt, ilgili kurullarca belirlenecek

kontenjanlarla sınırlıdır.

Yan dal programı

MADDE 12 – (1) Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans

programına ek olarak diğer bir lisans programının belirli sayıda dersinden veya belirli sayıda

disiplinler arası dersten oluşan bir yan dal programına kayıt yaptırabilirler.

(2) Yan dal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Yan dal program-

larına kayıt, ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlıdır.

Değişim programları

MADDE 13 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ve Üniversite arasında değişim programları (Farabi, Erasmus, Mevlana ve ben-

zeri) düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 14 – (1) Bir bölümde zorunlu ya da isteğe bağlı yabancı dil hazırlık öğretimi,

ilgili kurulun teklifi, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uygulanabilir. 

(2) Yabancı Diller Yüksekokulunda yabancı dil hazırlık öğretimi, 7/10/2012 tarihli ve

28434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eği-

tim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

(3) İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Öğretimi, 19/10/2013 tarihli ve 28796 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık

Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık öğretimi kontenjanlar dâhilinde yapılır.
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Türkçe hazırlık programı

MADDE 15 – (1) Uluslararası öğrencilerden Türkçe dil seviyesi yetersiz olanlara yö-

nelik zorunlu Türkçe hazırlık programı uygulanır.

(2) Zorunlu Türkçe Hazırlık Programı, Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Mer-

kezi (DPÜTÖMER) tarafından Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Sertifika programı

MADDE 16 – (1) Sertifika programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 17 – (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrenci, tıp fakültesi veya aynı düzeydeki

sağlık kurumlarından alınacak olan sağlık kurulu raporu ile kanıtlanan sağlık nedenleriyle en

fazla iki yarıyıl, ilgili yönetim kurulu kararı ile aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kuru-

mundan özel öğrenci olarak bir yarıyılda 20 AKTS’yi geçmemek üzere ders alabilir. Sağlık

sorunlarının devamı halinde verilen süre en fazla bir yarıyıl daha uzatılabilir. 

(2) Özel öğrencilikte geçirilen yarıyıllar normal ve azami öğretim süresine dâhildir.

(3) Aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan gelerek üniversitede özel öğ-

renci olarak ders almak isteyen öğrenciler, tıp fakültesi veya aynı düzeydeki sağlık kurumla-

rından alınacak sağlık kurulu raporu ile kanıtlanan sağlık nedenlerine dayalı olarak ilgili yö-

netim kurulu kararı ile ders alabilirler. Özel öğrenci en fazla iki yarıyıl ders alabilir. Bir yarı-

yıldaki ders yükü en fazla 20 AKTS olabilir.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti 

MADDE 18 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında, ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen

miktarda ve sürede katkı payı veya öğrenim ücretini öder. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim

ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o yarıyıl için

kayıt yaptıramaz, yenileyemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Katkı payı veya öğre-

nim ücretleri ile ilgili işlemler, Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen hü-

kümler çerçevesinde yapılır.

Önlisans/lisans programına kabul, kayıt ve ders intibak işlemleri

MADDE 19 – (1) Üniversite dışından veya içinden önlisans/lisans programlarına öğ-

renci kabulü, kayıt işlemleri ve ders intibakları Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu

kararları ve ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Danışmanlık

MADDE 20 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, önlisans prog-

ramlarında meslek yüksekokulu müdürlüğü, fakülte ve yüksekokullarda ise ilgili bölüm baş-

kanlığı tarafından, bölümün öğretim üyeleri/öğretim elemanları arasından bir danışman atanır.

(2) Akademik danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirmek ve yönlendirmek.
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b) Öğrencinin akademik başarı durumuna göre; kayıt olunacak, eklenecek ve/veya si-

linecek, çekilecek dersleri öğrenciyle birlikte yüz yüze değerlendirdikten sonra yönetmelik

çerçevesinde kayıt onayı vermek.

c) Öğrenciyi Üniversite hayatına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgi-

lendirmek ve yönlendirmek.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 21 – (1) Önlisans/lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak

üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir.

Seçmeli dersler ise, sayısı, türü ve ders grubuyla birlikte müfredatta tanımlanan ve seçimi öğ-

renciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön şartları ve benzeri özellikleri

ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler, ilgili kurulun teklifi üzerine Senato tarafından ka-

rarlaştırılır.

(3) Bir dersin alınabilmesi için ön şart dersleri belirlenebilir. Ön şartlı bir derse kayıt

olunabilmesi için, ön şart olarak tanımlanan derslerden en az DD, YT veya MU notu alınması

gerekir.

(4) Bir dersin alınabilmesi için ön şart dersleri dışında ilgili bölüm başkanlığı tarafından

ek şartlar da belirlenebilir.

(5) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile la-

boratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının top-

lamından oluşur. Birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile özel kredilendirme de ya-

pılabilir.

(6) Yerel kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu

derslere yerel kredi değeri verilmez.

(7) Bir dersin AKTS kredisi, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı dip-

loma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlikler çerçevesine göre belirlenen teorik veya uy-

gulamalı ders saatleri ile öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetlere ilişkin gerekli çalışma

saatleri de göz önünde bulundurularak bir yarıyıldaki iş yüküne dayalı olarak hesaplanır.

Ders yükü

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin bir yarıyıldaki normal ders yükü 30 AKTS kredisidir.

(2) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü;

a) AGNO’su 2,00- 2,49 arasındaki bir öğrenci için 5 AKTS, 2,50 ve üzeri öğrenci için,

10 AKTS kredisi artırılabilir ve bu sadece mevcut sınıf ve altındaki sınıflarda kullanılabilir.

b) AGNO’su en az 3,00 olan ve bulunduğu yarıyıla kadar tüm derslerini alıp başarmış

lisans öğrencisi, üst sınıftan en fazla 10 AKTS kredili ders alabilir.

10 Eylül 2015 – Sayı : 29471                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



(3) Öğrenciler kayıt oldukları ilk iki yarıyıl müfredatında belirtilen ders yüklerini de-

ğiştiremezler.

(4) Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü en az 15 AKTS kredisidir. Gerekçeli

durumlarda bu yük, ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.

(5) Üniversite dışından veya içinden yatay/dikey geçiş yoluyla önlisans/lisans prog-

ramlarına kabul edilen ve ÖSYM tarafından Üniversiteye yerleştirilerek kayıt yaptıran öğren-

cilerden intibak talebinde bulunanların ilk yarıyıldaki ders yükü 30 AKTS’yi geçemez. 

(6) Çift anadal yapan öğrenciler ile yan dal yapan öğrencilerin ders yükleri bu maddenin

2 nci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre belirlenir.

Derslere devam

MADDE 23 – (1) Öğrenciler teorik derslerin %70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye

ve stüdyo çalışmalarının %80’ine ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik ça-

lışmalara katılmak zorundadır.

(2) Akademik izinli olan öğrencilerin kayıtlı oldukları derslere İZ notu verilir. 

(3) Kayıtlı olunan derslerden devam şartı yerine getirilmeyenlere DZ notu verilir. Öğ-

rencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları

nedeniyle sınavlara girme hakkı olmayan öğrencilerin “DZ” notları ilgili öğretim elemanı ta-

rafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve hazırlanan liste, en geç ilgili dersin sınavından önce

teslim edilerek meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm

başkanlığı tarafından ilan edilir.

(4) Şubelendirilemeyen derslerde, öğrencilerin daha önce devam şartını sağladıkları

dersleri tekrarlamaları halinde devam durumları, yarıyıl başlarında ilgili bölümün teklifi üzerine

ilgili kurul tarafından belirlenir. 

(5) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsilen uluslararası bir organizasyonda görevlendi-

rilen öğrenciler, görevlendirmenin veya organizasyonun devamı süresince izinli sayılır ve bu

süreler devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Kayıt yenileme

MADDE 24 – (1) Öğrenci, ilgili yarıyılın katkı payı veya öğrenim ücretini kayıt yeni-

leme sürelerinde yatırdıktan sonra dersini seçerek kesinleştirir ve ekle-sil süresi sonuna kadar

danışmanına şahsen onaylatır. Belirlenen kayıt yenileme süresi içinde dersini seçip, kesinleş-

tirmeyen öğrencinin ders kaydı, müracaatın yazılı olarak ekle-sil süresinin son gününe kadar

yapılması ve mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yapılır ve danışmanı

tarafından ekle-sil süresinin son gününe kadar onaylanır. Ekle-sil süresinden sonra mazeretli

kayıt müracaatları kabul edilmez. 

(2) Bütün derslerden başarılı olduğu halde not ortalamasını yükseltmek amacıyla bu

Yönetmeliğin 26 ncı maddesi kapsamında ders tekrarı yapmak isteyen öğrenci, her yarıyıl ba-

şında katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Ancak, stajını

tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ödemez.
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(3) Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez. Kaydı yeni-

lenmeyen yarıyıllar öğrenim süresine dâhil edilir. Kaydı yenilenmeyen öğrenciye o yarıyıl için-

de herhangi bir öğrenci belgesi verilmez ve bu öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Ayrıca, ilgili yarıyılın öğrenim hakkını kullanmayan öğrenciden de katkı payı veya öğrenim

ücreti alınmaz.

(4) Kayıt yenileme işleminin öğrencinin kendisi tarafından yapılması esastır. Ancak,

mazeretinin ilgili yönetim kurulunda kabul edilmesi halinde vekâlet verdiği kişi tarafından ders

kaydı yapılabilir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(5) Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken varsa ön şartları

sağlamak kaydı ile aşağıdaki öncelik sıralaması kullanılır:

a) En alt yarıyıldan başlamak üzere başarısız (FF, FD, DZ ve YZ) dersler.

b) En alt yarıyıldan başlamak üzere alınması gerekirken alınmamış derslerle W notlu

dersler. 

c) Sınamalı öğrenciler için tekrar edilmesi gereken şartlı geçer notlu (DD, DC) dersler.

ç) Not yükseltmek amacıyla tekrar alınmak istenen dersler. 

(6) Öğrenciler; ders programında çakışma olmayacak şekilde önce zorunlu, sonra seç-

meli derslerini seçerek kaydını yaptırmak zorundadır. Ancak, kayıt yaptırmak istediği derslerin

çakışması durumunda öğrenci, öncelikle normal öğretim ise kendi bölümünün/programının

ikinci öğretimine, ikinci öğretim ise kendi bölümünün/programının normal öğretimine ders

kaydını yaptırabilir. Çakışmanın devam etmesi halinde bu dersler, kredisi ve ders içeriğinin il-

gili bölüm başkanlığınca uygun görülmesi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile aynı birimin

diğer bölümünden alınabilir. 

(7) Kayıt yenilemelerini tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders

ekle-sil tarihlerinde ders ekleme-silme işlemlerini danışmanlarıyla birlikte yüz yüze görüşerek

yapmak zorundadırlar. 

(8) Öğrencinin sınıfı güz ve bahar yarıyılları başlangıcında, Senato tarafından belirlenen

esaslara göre güncellenir.

(9) Farklı üniversitelerden ders almış ve henüz notları gelmemiş öğrencilerin takip eden

dönem ders kayıtları, mevcut durumuna göre yapılır. Notların işlenmesi sonucu durumun de-

ğişmesi halinde ders silme işlemi, ancak öğrencinin yazılı talebi üzerine yapılır.

(10) Bulunduğu yarıyılda kendi bölümünde açılmayan ancak, birimdeki farklı bölümde

açılan ve eşdeğer kabul edilen en fazla bir dersi aldığı takdirde bulunduğu yarıyıl sonunda me-

zun olabilecek öğrenciye, ilgili yönetim kurulu kararı ile birimdeki diğer bölümlerden ilgili

ders verilebilir.
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Dersten çekilme

MADDE 25 – (1) Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, kayıtlı oldukları güz ve bahar

yarıyıllarında ve ilk kez aldıkları zorunlu derslerden aşağıda belirtilen kurallara göre çekilebi-

lirler:

a) Dersten çekilme işlemi, ders ekleme bırakma süresi bittikten sonra ve dokuz (9) hafta

içerisinde yapılır.

b) Dersten çekilme işlemi için, öğrencinin yazılı talebi, danışmanının uygun görüşü ve

bölüm başkanının onayı gerekir.

c) Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir. 

ç) Öğrenim hayatı boyunca en çok altı dersten çekilme işlemi yapılabilir.

d) Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

e) Tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan ve kredisiz derslerden çekilme işlemi

yapılamaz.

f) Bir yarıyılda asgari ders yükü veya altında ders alan öğrencilere dersten çekilme izni

verilmez.

(2) Önlisans programlarına kayıtlı öğrencilerde dersten çekilme işlemi uygulanmaz.

Ders tekrarı

MADDE 26 – (1) Bir dersin tekrarı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılabilir:

a) Zorunlu bir dersten FF, FD, DZ veya YZ notu alan bir öğrenci, bu dersi verildiği ilk

yarıyılda tekrar almak zorundadır.

b) Sınamalı öğrenci, DD ve/veya DC notu aldığı dersleri de tekrar almak zorundadır. 

c) Tekrar edilmesi gereken dersler çakışırsa, meslek yüksekokullarında öncelikle birinci

sınıfın dersi, fakülte ve yüksekokullarda ise öncelikle en alt sınıfın dersi alınır.

ç) Bir öğrenci, genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile daha önce başarmış olduğu

ve/veya muafiyet aldığı dersleri tekrar edebilir ve alınan en son not, ağırlıklı genel not ortala-

ması hesabına katılır.

d) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak dersler, ilgili kurul ta-

rafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Seçmeli bir dersten FF, FD, DZ veya YZ notu alan bir öğrenci, bu ders yerine prog-

ramdaki aynı seçmeli gruptan başka bir seçmeli dersi alabilir.

(3) Ders tekrarı yapılan yarıyıllar öğretim süresine dâhildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 27 – (1) Her dersten en az bir yarıyıl içi sınavı, bir yarıyıl sonu sınavı ve bir

bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl içi sınavı ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler,

ilgili bölüm tarafından belirlenir ve ilgili kurulun onayından sonra yarıyıl başında ilgili bölüm

başkanlığı tarafından ilan edilir.
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(2) Yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları; fakülte ve yüksekokullarda bölüm

başkanlıkları, meslek yüksekokullarında müdürlükler tarafından belirlenir, ilgili yönetim kurulu

tarafından onaylanır ve ilgili sınavların başlangıcından en az bir hafta öncesinden ilan edilir. 

(3) Yarıyıl içi, yarıyıl sonu, bütünleme sınavları ve mezuniyet sınavları dışında kalan

küçük sınav (quiz) gibi diğer sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir.

(4) Gerekli durumlarda sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cu-

martesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(5) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili sınav gözetmenleri ve öğretim ele-

manları ile fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıkları, meslek yüksekokullarında

müdürlükler sorumludur.

(6) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, kopyaya teşebbüs eden veya sınav düzenini

bozan öğrenciler hakkında tutanak tutularak sınav salonundan çıkarılır ve bu Yönetmeliğin

40 ıncı maddesine göre disiplin işlemleri başlatılır.

(7) Sınav sonuçları akademik takvim çerçevesinde ilan edilir.

(8) Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl saklanır.

Mazeret sınavları

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurulu tarafından haklı ve

geçerli görülen nedenler çerçevesinde kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl içi sı-

navlarının mazeret sınavları akademik takvim çerçevesinde yapılır. Ancak, öğrencinin maze-

retinin zorunlu nedenlerle uzaması ve gerekçesinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edil-

mesi durumunda mazeret sınavı, ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte yapılır.

(2) Yarıyıl içi sınavları dışında kalan sınavlara mazeret sınavı açılmaz.

(3) Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirildiği için sınavlara giremeyen

öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sı-

navlarının yapılacağı tarih, ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Mazeret ile ilgili müracaat, mazeretin başlangıcından itibaren üç iş günü içerisinde

meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıkla-

rına şahsen veya faksla yazılı olarak yapılır. 

(5) Mazereti ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi

içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrencinin girmiş

olduğu sınavlar iptal edilir.

Bütünleme sınavları

MADDE 29 – (1) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı

eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme

şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu

sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
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(2) Öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına girerek ya da girmeyerek yarıyıl sonunda yapılan

değerlendirmeye göre FF, FD, YZ, DD, DC notu aldıkları derslerden bütünleme sınavına ka-

tılabilirler.

(3) Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bü-

tünleme sınavının başarı notundaki ağırlığı yarıyıl sonu sınavı ile aynı değerdedir. Bütünleme

sınavı sonunda yarıyıl içi sınavı, varsa yarıyıl içi ve sonu çalışmaları ile bütünleme sınav no-

tunun ağırlıkları dikkate alınarak harf başarı notu belirlenir.

(4) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin harf notu yarıyıl sonu sınavı

sonucuna göre hesaplanan harf notudur.

(5) Bütünleme sınavları en erken, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen altıncı iş

gününde başlar.

Mezuniyet sınavları 

MADDE 30 – (1) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır: 

a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şart-

larını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav

için mazeret sınav hakkı verilmez. Bu madde hükümlerinde öngörülen mezuniyet sınav hakkı

öğrenciye bir kez tanınır. Ancak, bu sınavlar sonucunda alacağı not ile ağırlıklı genel not orta-

lamasını 2,00’a yükseltemeyecek öğrenciye mezuniyet sınav hakkı tanınmaz.

b) Asgari mezuniyet şartını sağlayabilmesi için, en fazla iki başarısız/şartlı geçer (FF,

FD, YZ, DD, DC) notlu dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavlarından sonra ve açılması

halinde yaz okulu sonu mazeret sınavlarından sonra, ilgili birim kurullarının belirlediği tamamı

uygulamaya veya projeye dayalı dersler hariç, seçeceği başarısız/şartlı başarılı iki dersten me-

zuniyet sınavı yapılır. 

c) Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalış-

malar değerlendirmeye katılmaz. 

(2) Bu sınavın değerlendirilmesi bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasına

göre yapılır.

(3) Durumları bu madde hükümlerine uyan öğrenciler, mezuniyet sınavlarının yapıla-

cağı tarihten iki gün öncesine kadar öğrenim gördükleri ilgili bölüm başkanlıklarına veya mes-

lek yüksekokulu müdürlüklerine yazılı olarak müracaat ederler. Öğrencilerin durumu fakülte

ve yüksekokullarda bölüm başkanlıkları, meslek yüksekokullarında müdürlükler tarafından in-

celendikten sonra, mezuniyet sınav hakkı verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 31 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edilmesini izleyen ilk üç iş günü

içinde, maddi hata gerekçesi ile meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksekokul-

larda ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz ede-

bilir. İtiraz, dersi veren öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve maddi hata tespit edilmesi

halinde not düzeltilmesi, ilgili yönetim kurulu onayıyla yapılır.
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Değerlendirme ve notlar

MADDE 32 – (1) Öğrencinin başarısı; derse devam durumu, yarıyıl içi sınavları ile

yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi ile

birlikte yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonuna ait çalışma sonuçları değerlendirilerek be-

lirlenir.

(2) Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, ilgili bölüm tarafından

%30’dan az ve %60’dan çok olmayacak şekilde yarıyılın ilk iki haftası içinde belirlenir ve

ilgili kurul onayından sonra bölüm tarafından ilan edilir. Proje, laboratuvar ve uygulama esasına

dayanan derslerde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirme sınırlarına uyulma şartı yoktur. 

(3) Bir derse ait yarıyıl içi ve yarıyıl sonu çalışmalarında yüz (100) tam not üzerinden

alınan notlar, ilan edilen yüzdeliklerle ağırlıklı notlara dönüştürülür ve toplamlarından başarı

notu elde edilir.

(4) Öğrencinin bir dersteki başarı notu, Senatonun belirleyeceği esaslara göre bağıl de-

ğerlendirme veya mutlak değerlendirme yöntemi kullanılarak aşağıdaki harf başarı notlarından

birisine dönüştürülür:

a) Ortalamaya katılan dersler için;

Başarı Notu Harf Başarı Notu Katsayı Statü

85-100 AA 4,0 Geçer

80-84 BA 3,5 Geçer

75-79 BB 3,0 Geçer

70-74 CB 2,5 Geçer 

60-69 CC 2,0 Geçer

55-59 DC 1,5 Şartlı Geçer 

50-54 DD 1,0 Şartlı Geçer

40-49 FD 0,5 Başarısız

0-39 FF 0,0 Başarısız

b) Ortalamaya katılmayan dersler için; 

Başarı Notu Harf Başarı Notu Katsayı Statü

60-100 YT --- Geçer

0-59 YZ --- Başarısız (Yetersiz)

(5) Sınamalı öğrenciler, şartlı geçer not aldıkları dersleri tekrar almak zorundadır. 

(6) Diğer ders başarı değerlendirmelerinde aşağıdaki notlar kullanılır:

a) DZ notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not

ortalaması hesabında FF/YZ notu gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder.

b) İZ notu: Akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uy-

gulamalarına ait şartları yerine getirmeyen öğrenciye verilir ve not ortalamasına katılmaz. Öğ-

renci, İZ notu aldığı dersi tekrar eder.
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c) YT/YZ notu: Not ortalamasına katılmayan derslerde başarılı/başarısız olan öğrenciye

verilir. Not ortalamasına katılmayan dersler, ilgili kurulun teklifi ve Senato kararı ile belirle-

nerek ilan edilir.

ç) MU: İntibak ve ders sayımlarında, başarılı kabul edilen ancak, bu Yönetmelikte harf

notu karşılığı bulunmayan derslere verilir.

d) GM notu: Öğrencinin girmediği yarıyıl içi sınavlarında verilir. Yarıyıl içi sınavlarında

GM notu alan öğrenci, yarıyıl içi mazeret sınavına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür.

Yarıyıl içi mazeret sınavına girmezse, GM notu sıfıra (0) dönüştürülür. Yarıyıl sonu sınavına

girmeyen öğrencinin yarıyıl sonu sınav notu sıfırdır (0).

e) TN notu: Öğretim elemanının kabul edeceği mazeretler nedeniyle; proje, uygulama,

bitirme ödevi ve bunun gibi derslerde gerekli çalışmalarını zamanında tamamlamayan öğren-

ciye TN notu verilir. Eksiklerini bütünleme sınavı not ilanına kadar tamamlamamış öğrencinin

TN notu sıfıra (0) dönüştürülür. 

f) W (dersten çekilme) notu: Öğrencinin çekildiği derslere verilir ve ortalamaya katılmaz.

Not ortalamaları

MADDE 33 – (1) Ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması

hesabına giren her dersten aldığı başarı notunun katsayısı ile o dersin AKTS kredi değeri çar-

pımları toplamının, derslerin AKTS kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu iş-

lem bir yarıyılda alınan dersler için yapıldığında ağırlıklı yarıyıl not ortalaması (AYNO), Üni-

versiteye girişten itibaren alınan tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında ise ağırlıklı genel

not ortalaması (AGNO) elde edilir.

(2) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-

varlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez;

5 veya 5'ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır. 

(3) YT,YZ, İZ, W ve MU notu alınan dersler ağırlıklı not ortalaması hesabında dikkate

alınmaz. 

(4) Seçmeli bir ders yerine aynı gruptan başka bir seçmeli ders alındığında son alınan

dersin notu, ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

(5) Dikey geçişle yerleşen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve intibakı

yapılmış olan derslerin notları, ancak asgari mezuniyet şartlarını sağladıktan sonra AGNO’la-

rına katılır.

Başarılı öğrenciler

MADDE 34 – (1) Normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim gören, bulunduğu ya-

rıyılda başarısız notu bulunmayan, en az 15 AKTS’lik derse kayıt yaptırmış ve herhangi bir

disiplin cezası almamış öğrencilerden;

a) AGNO’su en az 2,00 olan lisans programlarına kayıtlı öğrenciler,
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b) AGNO’su birinci sınıf için en az 1,75, ikinci sınıf için en az 2,00 olan önlisans prog-

ramlarına kayıtlı öğrenciler 

“başarılı” olarak tanımlanır.

c) Başarılı olarak tanımlanan önlisans ve lisans öğrencilerinden;

i) AYNO’su 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek şeref öğrencisi, 

ii) AYNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar 

şeref öğrencisi olarak tanımlanır.

(2) Normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim gören, bulunduğu yarıyılda başarısız

notu olan, en az 15 AKTS’lik derse kayıt yaptırmış ve herhangi bir disiplin cezası almamış öğ-

rencilerden;

a) AGNO’su en az 2,00 olan lisans programlarına kayıtlı öğrenciler,

b) AGNO’su birinci sınıf için en az 1,75, ikinci sınıf için en az 2,00 olan önlisans prog-

ramlarına kayıtlı öğrenciler 

“yeterli” olarak tanımlanır.

Başarısız öğrenciler

MADDE 35 – (1) a) Lisans programlarında kayıtlı ve AGNO’su 2,00’ın altında olan

öğrenciler başarısız öğrenci olarak tanımlanır.

b) Önlisans programlarında kayıtlı ve AGNO’su 1,75’in altındaki birinci sınıf öğrenci-

leri ile AGNO’su 2,00’ın altındaki ikinci sınıf öğrencileri başarısız öğrenci olarak tanımlanır.

Sınamalı öğrenciler

MADDE 36 – (1) a) AGNO’ları iki yarıyıl üst üste 2,00’ın altında olan lisans prog-

ramlarına kayıtlı öğrenciler, 

b) AGNO’ları iki yarıyıl üst üste 1,75’in altında olan önlisans programlarına kayıtlı bi-

rinci sınıf öğrencileri 

sınamalı olarak tanımlanır.

(2) Öğrenci yaz okulundan ders alırsa bu yaz okulu, bir önceki bahar yarıyılı ile birlikte

bir yarıyıl gibi değerlendirilerek sınamalılık hesabı yapılır. Sınamalılık durumuna ilişkin esaslar

Senato tarafından belirlenir.

(3) Sınamalı öğrenciler öncelikle yarıyıl gözetmeksizin başarısız (FF, FD, YZ, DZ) ve

şartlı geçer (DD, DC) not aldıkları dersleri tekrarlarlar. İlave olarak ders yükü dahilinde sını-

fındaki hiç almadıkları, çekildikleri (W) ve geçer not aldıkları dersleri alabilirler. 

(4) Sınamalı öğrenciler daha önce aldıkları seçmeli derslerin yerine saydırmak kaydıyla

daha önce almadıkları aynı gruptaki farklı bir seçmeli dersi alabilirler.

(5) Sınamalı öğrenciler için bu Yönetmelikte belirtilen asgari ders yükü kuralı uygu-

lanmaz. 
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(6) Sınamalı durumdan kurtulabilmek için;

a) Lisans programlarına kayıtlı sınamalı öğrencilerin bir sonraki yarıyılda genel not or-

talamalarının en az 2,00,

b) Önlisans programlarına kayıtlı sınamalı birinci sınıf öğrencilerinin, bir sonraki ya-

rıyılda genel not ortalamalarının en az 1,75 

olması gerekir. 

Mezuniyet şartları ve tarihi

MADDE 37 – (1) Önlisans/lisans programından mezun olunabilmesi için aşağıdaki

şartların sağlanması gerekir:

a) Müfredatta yer alan tüm dersler; uygulamalar, staj, iş yeri eğitimi ve benzeri çalış-

malar en az DD, MU veya YT harf notu ile tamamlanmalıdır.

b) AGNO’su en az 2,00 olmalıdır.

(2) Birinci fıkradaki şartları, bu Yönetmelik hükümlerine göre normal öğrenim süre-

sinden önce sağlayan öğrenci, daha kısa sürede mezun olabilir.

(3) Önlisans/lisans programlarında mezuniyet tarihi, ilgili yönetim kurulunun mezuniyet

kararı aldığı tarihtir.

(4) Mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenci azami öğrenim süresi içinde isteği halinde,

genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla yaz okulu veya takip eden ilk iki yarıyılda bu Yö-

netmeliğin 26 ncı maddesi hükümlerinde belirtilen kapsamda ders tekrarı yapabilir. Bu haktan

yararlanmak isteyen öğrencinin, ilgili yarıyılın yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavları sonuna

kadar bölümüne dilekçe ile başvurması gerekir.

(5) Öğrencinin mezuniyeti, ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Diploma, sertifika ve belgeler

MADDE 38 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve belgeler ile

bunların verilme şartları ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre

belirlenir.

İlişik kesme

MADDE 39 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olmak,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış

olmak,

c) Açık öğretim programları hariç olmak üzere, başka bir yükseköğretim kurumunda

aynı düzeyde örgün öğretim yapılan bir programa kayıtlı olmak,

ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

iki yıl içinde başarı ile tamamlayamamış olmak, 

d) Üniversite Senatosunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst

üste katkı payı veya öğrenim ücretini ödememiş ve kayıt yenilememiş olmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri

MADDE 40 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 2547 sayılı Kanunun 54 üncü

maddesi ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Disiplinle ilgili her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış

sayılır.

(3) Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bu değişikliği kayıtlı olduğu

birime bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin birimlerindeki mev-

cut adreslerine tebligat gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Akademik izin/kayıt dondurma

MADDE 41 – (1) Öğrencinin akademik izin talebi, gerekçeli bir dilekçe ve belgeleriyle

birlikte, ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Akademik izin talepleri, Senatoca kabul edilen haklı

ve geçerli nedenler çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve alınan karar,

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(2) Akademik izin isteklerinin yarıyılın ilk dört haftası içinde yapılması gerekir. Ani

hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak müracaatlar işleme

konulmaz.

(3) Sağlık sebebiyle akademik izin müracaatında bulunacak öğrencilerin herhangi bir

sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporunun en az yirmi iki öğretim gününü kapsaması gerekir.

(4) Öğrencilere, her defasında en fazla iki yarıyıl olmak üzere, toplam dört yarıyıla ka-

dar akademik izin verilebilir.

(5) Sürekli sağlık sorunları olduğunu sağlık kuruluşlarından alacakları rapor ile belge-

leyenler, süre kısıtlaması dışındadır.

(6) Akademik izinli olan öğrenciler, derslere devam edemez ve akademik izinli oldukları

süreler, öğretim süresinden sayılmaz.

Engelli öğrenciler

MADDE 42 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birim yönetim kurulu engelli

öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 44 – (1) 29/8/2013 tarihli ve 28750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim  Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.
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İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014-2015 eğitim öğretim yılından önce önlisans/lisans

programlarına başlamış olan öğrencilerin not ortalamaları, öğrencinin kaydolduğu ve not or-

talaması hesabına giren her dersten aldığı başarı notunun katsayısı ile o dersin yerel kredi değeri

çarpımları toplamının, derslerin yerel kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu

işlem bir yarıyılda alınan dersler için yapıldığında yarıyıl not ortalaması (AYNO), Üniversiteye

girişten itibaren alınan tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında ise genel not ortalaması

(AGNO) elde edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre yaz okulu uygulamasına

son verilen lisans programlarında 2015-2016 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğ-

rencilere uygulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Bu Yönetmeliğin ders yükü ile ilgili 22 nci maddesinin ikinci fıkrası, 2015-2016

eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptıran, lisans öğrencileri için 2018-2019 eğitim öğretim

yılından itibaren, önlisans öğrencileri için 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren uygula-

nır. Bu uygulama başlayıncaya kadar öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü;

a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile ağırlıklı genel not ortalaması 2,00 ve üstü

olan öğrenciler için en fazla 10 AKTS kredisi artırılabilir ve bu sadece mevcut sınıf ve altındaki

sınıflarda kullanılabilir.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan ve bulunduğu yarıyıla kadar tüm ders-

lerini alıp başarmış olan lisans öğrencisinin ders yükü en fazla 40 AKTS kredisidir ve bir üst

sınıftan ders alabilir. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin aldıkları derslerin başarı notları, ağırlıklı

genel not ortalamasına katılır.

(4) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi, 26 ncı maddesinin

birinci fıkrasının (b) bendi, 32 nci maddesinin beşinci fıkrası ve 36 ncı maddesinin üçüncü fık-

rası, 2015-2016 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz. Ancak,

asgari mezuniyet şartlarını yerine getiremeyen 4. sınıf lisans öğrencileri ile 2. sınıf önlisans

öğrencileri, danışmanlarıyla birlikte kendilerini mezuniyete götürecek bir ders kayıt planına

göre kayıt yaptırırlar. 

(5) Bu Yönetmeliğin dersten çekilme ile ilgili hükümleri, 2016-2017 eğitim öğretim

yılından itibaren uygulanır.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2015 – Sayı : 29471



TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan: 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ, TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM

ŞİRKETİ, İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİNDE VE PTT ANONİM
ŞİRKETİNDE 2013, 2014 VE 2015 YILLARINDA UYGULANACAK

ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: 2015/1)

22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci
maddelerine tabi kuruluşlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve
15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanuna tabi olmayan kamu bankaları ile PTT Anonim Şirke-
tinde çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile bu kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri
ve bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye ku-
rulu üyeleri ile denetçilerine 2013, 2014 ve 2015 yıllarında uygulanacak ücretlerin tespitine
ilişkin 21/08/2015 tarihli ve 2015/T-17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ilişiktedir.

Tebliğ olunur.

YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. 2013 yılı personel ve yönetim kurulu üyelik ücretleri
MADDE 1 – (1) 2013 yılında 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 27 nci maddesi

uyarınca Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’de istihdam edilen idari hizmet sözleşmeli personele
aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekâlet ücreti, ikramiyelerden bir
aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin (yönetim kurulu üyeliği ücreti
ve ek ödemesi, harcırah, doğum ve ölüm yardımları, avukatlık vekâlet ücreti hariç) brüt aylık
ortalaması;

a) 23/5/2013-31/6/2013 tarihleri arasında geçerli olmak üzere;
1) Hiçbir şekilde 1.523-TL’den düşük,
2) Genel müdür için 9.054-TL’den, genel müdür yardımcıları için 8.344-TL’den, diğer

personel için 6.932-TL’den yüksek,
b) 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında geçerli olmak üzere;
1) Hiçbir şekilde 1.584-TL’den düşük,
2) Genel müdür için 9.416-TL’den, genel müdür yardımcıları için 8.678-TL’den, diğer

personel için 7.209-TL’den yüksek,
olamaz.
(2) Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. yönetim kurulu başkan ve üyelerine; 23/5/2013-

31/6/2013 tarihleri arasında net 2.127-TL’yi, 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında net 2.213-
TL’yi aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilir. Yöne-
tim kurulu başkan ve üyelerine, 15 Temmuz tarihinde bir aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde
Genel Kurul tarafından ek ödeme yapılabilir. Bu aylık ücretin her türlü vergi ve kesintileri ilgili
kuruluş tarafından karşılanır. 

Bazı kamu kuruluşlarının 2014 yılı personel ücretleri
MADDE 2 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci mad-

delerine tabi kuruluşlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kamu ikti-
sadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (haklarında özelleştirme kararı alınanlar dâhil) çalışan
kapsam dışı personelin ücretleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren %0,27 oranında artırıldıktan sonra
oluşacak tutara 175 TL ilave edilerek artırılmıştır.
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(2) Kapsam dışı personel ile Posta ve Telgraf Teşkilat A.Ş. (birinci madde kapsamın-
daki), Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. sözleşmeli personeline; aylık ücret,
her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekâlet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden
bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin (yönetim kurulu üyeliği
ücreti ve ek ödemesi, harcırah, doğum ve ölüm yardımları, avukatlık vekâlet ücreti hariç) brüt
aylık ortalaması;

a) Hiç bir şekilde 1.764-TL'den düşük,
b) BOTAŞ ve TPAO'da; genel müdürler için 10.801-TL'den, diğer personel için 9.124-

TL'den yüksek,
c) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., İller Bankası A.Ş. ve Posta ve Telgraf Teşkilatı

A.Ş.’de; genel müdürler için 9.617-TL'den, genel müdür yardımcıları için 8.876-TL’den, diğer
personel için 7.403-TL’den yüksek,

ç) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri
A.Ş.'de; genel müdürler için 9.459-TL'den, diğer personel için 7.144-TL'den yüksek,

d) Diğer kuruluşlarda; genel müdürler için 7.567-TL'den, diğer personel için 5.596-
TL'den yüksek

olamaz.
(3) Kuruluşlarda 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi çalışan personelden kaptan/başmü-

hendis ile uzakyol kaptan/başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatım enspektörler grubunun
ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri yapmaya, ilgili kuruluş veya bakanlığın teklifi
üzerine Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

Bazı kurum ve kuruluşlarda 2014 yılı yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelik
ücretleri

MADDE 3 – (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. yönetim kurulu
başkan ve üyelerine net 2.366-TL’yi, denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu için belir-
lenen ücretin 3/4'ünü aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret
verilir. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerine 15 Ocak
ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından
ek ödeme yapılabilir. Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı %50'nin üze-
rinde olan kuruluşlar dâhil kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu
başkan ve üyelerine 2.366-TL, tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine burada be-
lirlenen ücretin 3/4'ü tutarında net aylık ücret verilir. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan
ve üyeleri ile denetçilerine, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarında ek
ödeme yapılır. Bu aylık ücret ve ek ödemenin her türlü vergi ve kesintileri (uhdesinde kamu
görevi bulunan yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyelerinin birinci ve ikinci işverenden
aldıkları ücretleri birleştirmek suretiyle ödemeleri gereken ilave gelir vergisi dâhil) ilgili kuruluş
tarafından karşılanır.

(2)  Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşların ortaklık ve iştiraklerinde,
bunları temsilen yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara ücret, prim, ikramiye,
temettü ve sair adlar altında yapılacak ödemelerin yıllık net tutarı; birinci fıkrada belirlenen
miktarın yönetim kurulunda görev alanlar için 14 katını, denetim ve tasfiye kurullarında görev
alanlar için 14 katının 3/4’ünü aşamaz.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşların ortaklık ve iştiraklerinde ücret,
prim, ikramiye, temettü ve sair adlarla ikinci fıkrada belirtilen miktarlardan daha yüksek ödeme
yapılması kararlaştırıldığı takdirde, aşan kısım iştirakler tarafından ilgililere ödenmeyerek tem-
sil ettikleri kuruluşa yatırılmak suretiyle irat kaydettirilir.
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(4) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşların yönetim kurulu başkan ve
üyeleri ile denetçilerinin, kuruluş yönetim kurulunun muvafakati ile bu kuruluşların doğrudan
ve dolaylı pay sahibi olduğu ortaklık ve iştiraklerinde yönetim, denetim veya tasfiye kurulla-
rında görev almaları halinde tahakkuk edecek ücret, temettü, prim ve sair hakları temsil olunan
kuruluşa ödenir.

(5) Yönetim, denetim ve tasfiye kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin ücretleri her
ayın onbeşinde peşin ödenir. Ay ve dönem içinde göreve başlayanlara ücret ve ek ödemenin
çalışma günlerine tekabül eden tutarı ödenir. Emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere görev-
den ayrılma halinde ücret ve ek ödemenin çalışılmayan günlere tekabül eden tutarı geri alınır.

(6) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçiler-
den, başka bir iş veya yerde geçici görevlendirilmeleri sebebiyle bu görevlerini fiilen yürüt-
meleri mümkün olmayanlar ile burada belirtilen görevlerinden uzaklaştırılanlara ücret ödemesi
ve ek ödeme yapılmaz. Yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, denetim ve tasfiye kurulu üye-
likleri ile denetçiliğe vekâleten atanan veya görevlendirme yapılanlara herhangi bir ödeme ya-
pılmaz.

(7) Kamu sermayeli banka ve borsalar ile bunların iştiraklerinin; sermayesi kısmen
veya tamamen Hazineye veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait olup özelleştirme netice-
sinde kamu payı %50’nin altına düşen Devlet iştiraklerinin; uydu yörünge pozisyonlarının hak-
larına sahip olan sermayesinin tamamı Hazineye ait şirketin; yönetim, denetim ve tasfiye ku-
rullarında görev alanlara, yetkili organları veya esas sözleşmeleri uyarınca belirlenen ücretler
ödenir.

Diğer ücretler
MADDE 4 – (1) Bu Karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan perso-

nelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenir.
(2) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı

ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların kapsam dışı kamu per-
sonelinin ücretlerine, bu personelin kapsam dışı statülerde bulunduğu sürelere ait bu Karardaki
ücret artışları hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanır.

Ücretlerin belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Bu Karar kapsamındaki kuruluşlarda açıktan veya naklen atanan, eği-

tim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kuruluş içinde aynı unvandakilere göre daha
az ücret alan kapsam dışı personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri,
işyeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dâhilinde belirlemeye
ilgili kuruluş yönetim kurulu yetkilidir.

Ücretlerde artış yapılması
MADDE 6 – (1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetim, denetim ve tasfiye kurulu

üyelikleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personel için belirlenen ücret ve ücret tavanlarına, 2015
yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemlerinde aynı dönemler için kamu görevlilerinin mali
haklarında uygulanan artış oranı kadar artış yapılır.

Yürürlükten kaldırma
MADDE 7 – (1) 31/12/2012 tarihli ve 2012/T-26 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesi 23/5/2013 tarihinden, diğer maddeleri ise

1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

MEDİKAL GAZLARIN ÜRETİM, DOLUM, DEPOLAMA VE 

SATIŞINI YAPAN TESİSLER HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, medikal amaçlı olarak kullanılan gazların üretim,

dolum, ithalat, depolama ve satışını yapan tesislerin faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 inci madde kapsamında faaliyet gösteren medikal gaz

üretim ve/veya dolum tesisleri, medikal gaz depolama ve satış tesisleri, medikal gaz satış yerleri

ile medikal gaz ithalatı yapılan tesislerin açılması, faaliyetlerine devam etmesi ve denetimlerine

ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı

Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci ve

40 ıncı maddelerine, 27/4/2013 tarihli ve 28630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri

Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelik ve 31/12/2012 tarihli ve 28514 4. mü-

kerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

(2010/35/AB) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) İzin belgesi: Yürütülmekte olan faaliyetin kapsamına göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Ci-

haz Kurumu veya il sağlık müdürlüklerince düzenlenen ve ilgili tesiste hangi faaliyetlerin yü-

rütülebileceğinin belirtildiği belgeyi,

b) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

c) Medikal gaz: Tıbbi ürün olarak sınıflandırılan bir gaz veya gaz karışımını,

ç) Medikal gaz depolama ve satış tesisi: Medikal amaçlı olarak kullanılan gazların sa-

dece depolama ve satış işlemlerinin yapıldığı ve birinci sınıf gayri sıhhi müessese olarak ta-

nımlanmış tesisleri,

d) Medikal gaz satış yeri: Medikal amaçlı olarak kullanılan gazların sadece satış işlem-

lerinin yapıldığı ve ikinci sınıf gayri sıhhi müessese olarak tanımlanmış yerleri,
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e) Medikal gaz üretim tesisi: Medikal amaçlı olarak kullanılan gazların çeşitli yöntemler

ile üretildiği ve birinci sınıf gayri sıhhi müessese olarak tanımlanmış tesisleri,

f) Medikal gaz dolum tesisi: Medikal amaçlı olarak kullanılan gazların üretimleri son-

rası tüplere veya tanklara/tankerlere dolumunun yapıldığı ve birinci sınıf gayri sıhhi müessese

olarak tanımlanmış tesisleri,

g) Mesul müdürlük belgesi: Kurum tarafından faaliyet izni verilmiş olan tesislerde ilgili

mevzuatta belirtilen şartları taşıyan kişi için düzenlenmiş belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Medikal Gazların İthalatı, Üretim, Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesislerin

Faaliyet İzni Başvurusu ve Faaliyet İzni Verilmesi

Medikal gaz üretim ve/veya dolum tesisleri faaliyet izni başvurusu ve faaliyet izni

verilmesi

MADDE 5 – (1) Medikal gaz üretim ve/veya dolum tesisleri açılış başvurularında;

Ek-1’de istenilen belgelerin firma yetkilileri tarafından hazırlanarak tesisin bulunduğu ildeki

sağlık müdürlüğü aracılığıyla veya doğrudan Kuruma gönderilmesini müteakip tesis Kurum

tarafından Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkındaki Yönetmeliğin ve İyi İmalat Uy-

gulamaları (GMP) Kılavuzunun ilgili bölümleri doğrultusunda denetlenir ve denetim sonucun-

da tesisin faaliyete geçmesinin uygun bulunması halinde Kurum tarafından izin belgesi ve me-

sul müdürlük belgesi düzenlenir.

(2) Medikal gaz üretim ve/veya dolum tesisleri sadece Kurumca faaliyet izni verilmiş

üretim tesislerinden medikal gaz temin edebilirler.

(3) Kurum tarafından izin belgesi düzenlenmiş medikal gaz dolum tesislerinin, açılış

başvurusunda beyan etmiş oldukları medikal gazı temin ettikleri Kurumca faaliyet izni verilmiş

olan tesisin değişmesi ya da yeni bir tesis ilave edilmesi durumunda Kuruma bildirimde bu-

lunmaları gerekir.

Medikal gaz depolama ve satış tesisleri faaliyet izni başvurusu ve faaliyet izni

verilmesi

MADDE 6 – (1) Medikal gaz depolama ve satış tesisleri açılış başvurularında; Ek-2’de

yer alan bilgi ve belgelerle tesisin bulunduğu ildeki il sağlık müdürlüğüne müracaat edilir. Açı-

lışı için müracaat edilen tesis, il sağlık müdürlüğü yetkililerince GMP Kılavuzunun Medikal

Gazların İmalatı başlıklı eki dikkate alınarak Ek-3’teki form doğrultusunda denetlenir ve uygun

bulunması halinde il sağlık müdürlüğünce Ek-4 ve Ek-5’teki örneklere göre, tesiste yürütülen

faaliyetlerin ve mevcut medikal gazların isimlerinin de yer aldığı izin belgesi ile sorumlu per-

sonel belgesi düzenlenir.
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(2) Medikal gaz depolama ve satış tesisinin, depolama ve satış faaliyetine ek olarak,

üretim ve/veya dolum faaliyetinde bulunmak istemesi halinde; bu Tebliğin 5 inci maddesi ge-

reğince işlem yapılır.

(3) Medikal gaz depolama ve satış tesisleri sadece Kurumca faaliyet izni verilmiş üretim

ve/veya dolum tesislerinde üretilmiş ve/veya dolumu yapılmış medikal gazların depolama ve

satışını yapabilirler.

Medikal gaz satış yerleri faaliyet izni başvurusu ve faaliyet izni verilmesi

MADDE 7 – (1) Medikal gaz satış yerleri açılış başvurularında; Ek-6’da ve Ek-10’da

yer alan bilgi ve belgelerle tesisin bulunduğu ildeki il sağlık müdürlüğüne müracaat edilir. Açı-

lışı için müracaat edilen tesis, il sağlık müdürlüğü yetkililerince GMP Kılavuzunun Medikal

Gazların İmalatı başlıklı eki dikkate alınarak Ek-7’deki form doğrultusunda denetlenir ve uygun

bulunması halinde il sağlık müdürlüğünce Ek-8 ve Ek-9’daki örneklere göre, tesiste yürütülen

faaliyetlerin ve mevcut medikal gazların isimlerinin de yer aldığı izin belgesi ile sorumlu per-

sonel belgesi düzenlenir.

(2) Medikal gaz satış yerlerinin toplam depolama kapasitesinin 500 m3 ve üzeri olması

durumunda işletme medikal gaz depolama ve satış yeri olarak işlem görür.

(3) Medikal gaz satış tesisleri sadece Kurumca faaliyet izni verilmiş üretim ve/veya do-

lum tesislerinde üretilmiş ve/veya dolumu yapılmış medikal gazların satışını yapabilirler.

Yurtdışından medikal amaçlı gaz ithalatı

MADDE 8 – (1) Yurtdışında üretilmiş ve/veya dolumu yapılmış medikal gazların itha-

latı Kurum iznine tabidir. Bu kapsamda medikal gaz ithal etmek isteyen üretim ve/veya dolum

tesisleri Kuruma Ek-1 ve Ek-11’de belirtilen belgelerle başvuru yapar. Medikal gaz ithal etmek

isteyen depolama ve satış tesisleri Kuruma Ek-2 ve Ek-11’de belirtilen belgelerle başvuru

yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Medikal Gaz Tüpleri ile İlgili Standartlar ve Denetimler

Medikal gaz tüpleri ile ilgili standartlar

MADDE 9 – (1) Medikal gaz tesislerinde bulunan medikal gaz tüplerine dair standart-

lar; Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında yer alan basınçlı tıbbi gaz tüple-

rinin gövdelerine, ürünlerin imalatı ve işaretlenmesine ve Yönetmelikte yer alan ürünlerin valf-

lerine dair standartlara uygun durumda olması gerekir. Medikal gaz tüplerinin belirtilen stan-

dartlarda olup olmadığı hususuna ilişkin tereddütlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür-

lüklerine bildirimde bulunulur.
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(2) İl sağlık müdürlüklerince, ileride istenmeyen bir durumla karşılaşılmasının engel-

lenmesi amacıyla, boyası ve renk şeridi dökülmüş tüpler ile yukarıda açıklanan standartlara

uygun olmayan tüplerin kesinlikle kabul edilmemesi gerektiği tüm özel veya resmî sağlık ku-

rum ve kuruluşlarına duyurulur.

Denetimler

MADDE 10 – (1) İl sağlık müdürlüklerince tüm ilgili kurum ve/veya kuruluşların me-

dikal gaz alımları mevzuata uygunluk yönünden denetlenir ve söz konusu kurum ve/veya ku-

ruluşlara, medikal gaz teminlerinin izin belgesi düzenlenmiş tesislerden yapılması gerektiği

hususu duyurulur.

(2) İl sağlık müdürlüklerince medikal gaz alanında faaliyet gösteren tüm tesislerin gerek

mesul müdürlerinin gerekse sorumlu personellerinin, sigorta sicil kayıtları da incelenerek, gö-

revleri başında bulunup bulunmadıkları sıklıkla kontrol edilir.

(3) Medikal gaz depolama ve satış tesisleri ile medikal gaz satış yerleri yılda en az iki

kez il sağlık müdürlüklerince denetlenir, denetim sonucunda uygun bulunmayan tesislerin

eksiklikleri giderilinceye kadar faaliyetleri durdurulur.

(4) İl sağlık müdürlüklerince illerinde bulunan medikal gaz üretim ve/veya dolum tesisleri,

medikal gaz depolama ve satış tesisleri ile medikal gaz satış yerlerinin izinli olup olmadıkları

kontrol edilerek, izinsiz faaliyet gösteren tesisler mühür altına alınarak faaliyeti engellenir. Ayrıca

izinsiz faaliyette bulunan tesisler ve yetkilileri hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk

Ceza Kanunu hükümleri gereğince yasal işlemler yapılır.

(5) İl sağlık müdürlüklerince açılış ve kapanış işlemleri yapılan medikal gaz depolama

ve satış tesisleri ile medikal gaz satış yerlerine dair bilgiler, gerektiğinde Kuruma sunulmak

üzere, il sağlık müdürlüklerince beş yıl süreyle muhafaza edilir.

(6) Kurum gerekli gördüğü takdirde medikal gazların yurtdışı üretim ve/veya dolum

tesislerini denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mevcut tesisler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan tesisler

en geç bir yıl içerisinde bu Tebliğe göre izin almak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar BaĢbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

ĠĢletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

10 Eylül 2015 

PERġEMBE 
Sayı : 29471 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/505 

Karar No : 2014/1350 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Mahmoud ve Jamıla oğlu, 1976 Aleppo 

doğumlu, Suriye uyruklu ABDULMONEM JABALI hakkında yapılan yargılama sonucunda 

5607 sayılı yasanın 3/18 md. gereğince atılı suçtan 2 yıl 6 ay hapis ve 8.000 TL adli para cezasına 

karar verilmiĢ, karar katılan vekili tarafından temyiz edilmiĢtir. Tebliğden itibaren 7 gün içinde 

Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm ve temyiz dilekçeleri sanık 

ABDULMONEM JABALI'ya tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

3 - Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleĢeceği ilan olunur. 6974 

————— 
Esas No : 2014/773 

Karar No : 2015/459 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Mahmud ve Behiye oğlu, 03.02.1970 Kafır 

Hamra doğumlu Suriye uyruklu MUSTAFA MUSTAFA hakkında yapılan yargılama sonucunda 

5607 sayılı yasanın 3/18 md. gereğince suçu sabit görülmekle 6455 sayılı yasa ile değiĢik 5607 

s.y.nın 3/18 md. uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve 3000 TL adli para cezasına hükümlendirilmiĢ, suça 

konu eĢyaların ise TCK.nun 54/4 maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiĢ ve tebliğden 

itibaren 7 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık MUSTAFA 

MUSTAFA'ya tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

3 - Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleĢeceği ilan olunur. 6975 
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İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden: 

Esas No : 2008/94 

Karar No : 2012/314 

Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını ihlal, Mala Zarar Verme suçlarından sanık olup ġeydi 

ve Birgün'den olma 12/06/1993 Mersin doğumlu, Osmaniye, Merkez, Çardak köy nüfusunda 

kayıtlı ġEMSETTĠN ġAHĠN'in en son bildirdiği adresine tebliğ yapılamadığı, mernis adresinin 

yanlıĢ adres olması nedeniyle bu adresine tebliğ yapılamadığı, en son adresinin yıkıldığı ve 

buraya tebliğin mümkün olmayıp tespit edilen adreslerine de tebligat yapılamadığı 

anlaĢıldığından; 

Suça Sürüklenen Çocuk ġemsettin ġahin hakkında Mahkememizde yapılan yargılama 

sonunda; 

Mahkememizin 22/05/2012 tarih, 2008/94 esas ve 2012/314 karar sayılı ilamı ile Suça 

Sürüklenen Çocuğun subuta eren Hırsızlık suçundan TCK 142/1-b maddesi uyarınca sonuç olarak 

10 ay 25 gün hapis, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan TCK 116/2-4 maddesi uyarınca sonuç 

olarak 5 ay hapis, mala zarar verme suçundan TCK 151/1 maddesi uyarınca sonuç olarak 1 ay 20 

gün hapis cezası verilerek her üç cezasının ertelendiği, 1 yıl 6 ay denetim süresi belirlendiği, TCK 

51/7 maddesi gereğince Suça Sürüklenen Çocuğun denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç 

iĢlemesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirileceğinin suça 

sürüklenen çocuğa ihtarına, suça sürüklenen çocuğun denetim süresini iyi halli geçirmesi 

durumunda cezanın infaz edilmiĢ sayılmasına karar verileceği hususunda, ayrıca 48,20 TL 

yargılama giderinin Suça Sürüklenen Çocuktan tahsiline karar verilmiĢtir. 

ĠĢ bu hüküm özünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde temyiz yoluna gidilmediği 

takdirde KESĠNLEġMĠġ sayılacağı hususu tebligat yerine kaim olmak üzere 15 gün süreyle 

ilanen tebliğ olunur. 8089 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BANT ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamızın üretim alanında bulunan Ģekil verme ve konveyörlerde kullanılmak üzere 

70’lik 100 mt, 84’lük 100 mt, 90’lık 100 mt bant, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Numuneleri Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü Satın Alma 

ġefliğinde görülebilir. 

3 - Tekliflerin en geç 16.09.2015 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 8194/1-1 

————— 
BUZ ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 150.000 Kg buz alımı, teklif alma usulüyle 

alınacaktır. 

2 - Buzun Ģartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 16.09.2015 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 8195/1-1 
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1 ADET ICP-MS CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ Makine Ġmalat ve Donatım Dairesi 

BaĢkanlığı ihtiyacı 1 Adet Icp - Ms Cihazı, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21/09/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına belirtilecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 8197/1-1 
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6 ADET DEMĠR ÇEKME TEST CĠHAZI ―60 TON KAPASĠTELĠ‖ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ Makina Ġmalat ve Donatım Dairesi 

BaĢkanlığı ihtiyacı 6 adet Demir Çekme Test Cihazı ―60 Ton Kapasiteli‖, Ofisimiz tip ticari 

Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek 

Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21/09/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına belirtilecektir. 

Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 8198/1-1 
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BÜTÜNLEġĠK ALTYAPI ÇÖZÜMÜ PROJESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Ġç 

Ticaret Müdürlüğü ihtiyacı BütünleĢik Altyapı Çözümü Projesi ihtiyaç sahibi KuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar 

listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

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

firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30/09/2015 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 geçici teminat 

verilecektir. 

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

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

 8199/1-1 
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93 KALEM BÜRO MOBĠLYASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. ġırnak Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ihtiyacı 93 

kalem büro mobilyası, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 29/09/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 8241/1-1 
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KAPIKULE VAGON SERVĠS ġEFLĠĞĠNE VAGON ELEKTRĠK BESLEME SĠSTEMĠ 

TEMĠNĠ ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2015/117042 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 1.Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 - 0216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi :  

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: Kapıkule Vagon Servis ġefliğine 3x380 V AC giriĢ 

1000-1500-3000 V AC - DC çıkıĢ gerileme ayarlanabilen 100 kVA gücünde vagon elektrik 

besleme sistemi temini iĢi. 

3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığı’nda 02.10.2015 tarih saat: 14.30’da 
yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

HaydarpaĢa ĠSTANBUL’a 02.10.2015 tarih ve saat: 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 
Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8070/1-1 

————— 
ÇERKEZKÖY-KAPIKULE ARASI KAMERA SĠSTEMĠ BULUNAN 30 ADET HEMZEMĠN 

GEÇĠDE AĠT KAMERA SĠSTEMLERĠNĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ ĠġĠ 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
Ġhale Kayıt No : 2015/117026 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 1.Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 - 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi :  

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: Çerkezköy-Kapıkule arası kamera sistemi bulunan 
30 adet hemzemin geçide ait kamera sistemlerinin iyileĢtirilmesi için ihtiyaç listesinde miktarı ve 

cinsi belirtilen 3 kalem malzemenin montajı dahil temini iĢi. 

3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığı’nda 02.10.2015 tarih saat: 14.00’te 

yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

HaydarpaĢa ĠSTANBUL’a 02.10.2015 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD ĠĢletmesi 1.Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8071/1-1 
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YÜKLENĠCĠ NAM VE HESABINA ―DĠKĠġSĠZ ÇELĠK ÇEKME BORU‖ ALIMI ĠġĠ ―AÇIK 

ĠHALE USULÜ‖ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından: 

Ġhale kayıt numarası : 2015/118931 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. - Ankara Makina Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : AyaĢ Yolu 18. km.   06930   Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 293 44 00 (15 Hat)/2774 - 0 312 243 14 47 

d) Elektronik Posta Adresi : a_daldal_@hotmail.com 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 

 

Sıra No Malzemenin adı ve özelliği 

Miktarı 

Metre 

1 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø76,1x7,1x6000 mm.TSEN 10216-2 - 

St 35.8 III. 
48 

2 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x3,6x7500 mm.TSEN 10216-2 - 

St 35.8 III. 
540 

3 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x4,5x6000 mm.TSEN 10216-2 - 

St 35.8 III. 
1000 

4 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x6,3x6000 mm.TSEN 10216-2 - 

St 35.8 III.  
60 

5 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x4,5x7500 mm.TSEN 10216-2 - 

St 35.8 III.  
1500 

6 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø101x6,3x6000 mm.TSEN 10216-2 - 

St 35.8 III. 
90 

7 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø159x16x6500 mm.TSEN 10216-2 - 

St 35.8 III. 
78 

8 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø168,3x14,2x7500 mm.TSEN 10216-

2 - St 35.8 III. 
60 

9 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø219,1x16x6500 mm.TSEN 10216-2 

- St 35.8 III. 
13 

10 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø21,3x3,6x6000 mm. TSEN 10216-2 

- 16 Mo3 
960 

11 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø48,3x3,6x6000 mm. TSEN 10216-2 

- 16 Mo3 
18 

12 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø33,7x3,6x6000 mm. TSEN 10216-2 

- 16 Mo3 
600 

13 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x8x6000 mm. TSEN 10216-2 - 

16 Mo3 
30 

14 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø159x16x6500 mm. TSEN 10216-2 - 

16 Mo3 
13 

15 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø273x7,1x6500 mm. TSEN 10216-2 - 

16 Mo3 32,5 
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Sıra No Malzemenin adı ve özelliği 

Miktarı 

Metre 

16 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø31,8x3,6x6500 mm. TSEN 10216-2 

- St 35.8 III. 
15000 

17 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø31,8x4,5x6500 mm. TSEN 10216-2 

- St 35.8 III. 
32,5 

18 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø33,7x6,3x6500 mm. TSEN 10216-2 

- St 35.8 III. 
32,5 

19 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø48,3x4x6000 mm. TSEN 10216-2 - 

St 35.8 III. 
18 

20 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø51x3,6x6000 mm. TSEN 10216-2 - 

St 35.8 III. 
1000 

21 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø57x4,5x6000 mm. TSEN 10216-2 - 

St 35.8 III. 
15000 

22 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø57x6,3x6000 mm. TSEN 10216-2 - 

St 35.8 III. 
180 

23 
DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø60,3x2,9x6000 mm. TSEN 10216-2 

- St 35.8 III. 
150 

 

b) Teslim Yeri : Ankara Makina Fabrikası-Malzeme Ambarı  

c) Teslim Tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip en geç 100 (Yüz) 

takvim günü içinde teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Makina Fabrikası-Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 21/09/2015 Pazartesi günü, saat: 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gerekli belgeler Ġdari ġartnamenin 7 nci maddesinde 

belirtilmiĢtir. 

5 - Ġhale bu Ģartnamedeki katılma Ģartlarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

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

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

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 21/09/2015 Pazartesi günü, saat: 14:00'a kadar Ankara Makina Fabrikası-

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

Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden Ġdaremiz sorumlu 

tutulmayacaktır. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

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

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

9 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzdeüç)'ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

11 - ĠĢ bu Ģartname konusu mal alımı; ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu’na tabi değildir. Ġhale, 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 8200/1-1 
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KARADON 17 NOLU TAġKÖMÜRÜ SAHASININ RÖDÖVANS KARġILIĞI 10 YIL SÜRE 

ĠLE MADEN ĠġLETMECĠLĠĞĠ VERĠLMESĠ ĠġĠ AÇIK ĠHALE  

USULÜ ĠLE ĠHALEYE ÇIKARILMIġTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

HUKUKU KURUMUMUZ UHDESĠNDE KALMAK ġARTIYLA AġAĞIDA 

AYRINTILI DURUMU BELĠRTĠLEN KARADON 17 NOLU TAġKÖMÜRÜ SAHASININ 

RÖDÖVANS KARġILIĞI 10 YIL SÜRE ĠLE MADEN ĠġLETMECĠLĠĞĠ YAPABĠLECEK 

EHĠL GERÇEK VE TÜZEL KĠġĠLER ĠÇĠNDEN UYGUN TEKLĠF YAPANA ĠġLETMEYE 

VERĠLMESĠ ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALEYE ÇIKARILMIġTIR. 
 

RÖDÖVANS ĠHALESĠ 
DOSYA 

NO 

ĠHALE 

TARĠHĠ 

AÇILIġ 

SAATĠ 
ġ.BEDELĠ 

KARADON 17 NOLU 

TAġKÖMÜRÜ SAHASI 
1513605 30.09.2015 15.00 1.000,00 TL 

 

a) Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekmektedir. 

1 - Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon numarası ve faks numarası, varsa 

elektronik posta adresi, 

2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

- Gerçek kiĢi olması halinde ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ 

Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı. 

- Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ belgenin aslı. 

3 - Tüzel kiĢiler için Ana statüsünün yer aldığı ve Ģirket ortaklarının ortaklık hisselerini ve 

ilgililerin görevlerini belirten, ticaret sicil gazetesi veya sicil memurluğundan alınmıĢ belgenin 

aslı veya noter onaylı sureti.  

4 - Ġstekliye ait imza sirküleri; 

- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı, 

- Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢilik yetkilerini de gösterir noter onaylı imza 

sirkülerinin aslı. 

5 - Ortak giriĢim veya konsorsiyum olması halinde ortak giriĢimi veya konsorsiyumu 

oluĢturan gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri bu Maddenin a.2, a.3, a.4, a.16, a.17 fıkralarındaki 

esaslara göre temin edecekleri belgeleri vereceklerdir. 

6 - Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter onaylı imza sirküleri vermesi 

7 - Ġsteklilerin ihale konusu sahayı gördüğüne dair, Karadon Müessesesinden alınmıĢ yer 

görme belgesi. 

8 - ġekli ve içeriği Ģartnamede belirtilen miktarda geçici teminat verilmesi. (Ġsteklinin 

ortak giriĢim veya konsorsiyum olması halinde geçici teminatın veya konsorsiyumu oluĢturan 

diğer ortakların hepsinin adına veyahut bölüĢtürülmüĢ olarak ortaklar adına düzenlenmiĢ olması 

gerekmektedir.) 

9 - Ġsteklilerin ortak giriĢim veya konsorsiyum olması halinde, bu Ģartnameye ekli 

örneğine uygun olarak verilecek ortak giriĢim beyannamesi veya konsorsiyum üyelerince 
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imzalanan ortaklık sözleĢmesinin vermesi. (Ġhale üzerinde kaldığı taktirde noter onaylı ortaklık 

veya konsorsiyum sözleĢmesi verilecektir.) Ayrıca, iĢ ortaklığını oluĢturan ortaklık veya 

konsorsiyum yetkilileri; TTK ile yapılacak rödövans sözleĢmesini imzalayacaktır. 

10 - Ortak giriĢim veya konsorsiyum üyeleri ihale konusu iĢ ile ilgili TTK’ya karĢı 

müĢtereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını ortaklık sözleĢmesinde taahhüt edeceklerdir. 

11 - ġekli ve içeriği bu Ģartnamede belirtilen form teklif mektubu. 

12 - Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

13 - ġartnamenin 7.b Maddesinde belirtilen Ģekilde düzenlenmiĢ olan yeterlik belgeleri. 

14 - Kuruma borcu olmadığına dair beyanname. 

15 - ġartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı beyan veya her sayfası istekli 

tarafından firma kaĢesi vurulmuĢ ve imzalanmıĢ Ģartname ve ekleri. 

16 - Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname. 

17 - Türkiye’nin (SGK) veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ 

sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, 

18 - Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

Bu belgeleri tam ve usulüne uygun olarak vermeyen istekliler ile TTK’ya borcu olduğu 

tespit edilenlerin teklifleri geçersiz sayılır. 

b) Ekonomik, Mali, Teknik Yeterliliğe ĠliĢkin Belgeler ve Bu Belgelerin TaĢıması 

Gereken Kriterler 

Bankalardan temin edilecek belgeler 

Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans 

mektubudur. Banka referans mektubu, iĢletmeci tarafından 10 yıllık sözleĢme dönemi için 

üretilmesi taahhüt edilen kömür miktarının, teklif rödövans payı ile çarpımı sonucu bulunan 

tutarın %10’undan az olmamak üzere kullanılmamıĢ nakit veya teminat kredisini gösteren 

belgedir. Türkiye’de veya yurt dıĢında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka 

referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur. 

Banka referans mektubuna iliĢkin yeterlik kriterleri aĢağıdaki esaslara göre belirlenir: 

a) Ġstekliler bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı beyan edeceklerdir. 

b) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi; mevduat ve 

kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de 

sunulabilir.  

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

bakılmaksızın bu belgeler verilebilir.  

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya Ģubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki 

yetkilisinin imzasını taĢıması zorunludur. 

19 - Teklif mektubunun hazırlanmasında aĢağıdaki esaslara uyulacaktır.  

1) Ġhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği beyan edilecektir. 

2) Teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olarak yazılacaktır. 

3) Tekliflerin üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmayacaktır. 
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4) Teklif mektubu, ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle kaĢelenerek, 

yetkili kiĢilerce imzalanacaktır. 

5) Birinci üretim yılı için teklif edilecek taahhüt üretim miktarı en az 28.700 ton 

(yirmisekizbinyediyüz ton) olacaktır. Birinci yıldan sonraki yıllarda iĢletmeci taahhüt üretim artıĢ 

miktarları, bir önceki yılın taahhüt üretim miktarının %10’undan fazla olmayacaktır. Belirtilen 

Ģekle uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6) Ġstekliler; rödövans payını KDV hariç 10,00 TL/ton’dan (On Türk Lirası / ton) az 

olmamak üzere teklif vereceklerdir. Bu bedelin altında verilecek teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7) Teklif mektubunda, yıllar itibarıyla taahhüt üretim miktarları (ton), ihalede teklif edilen 

ton baĢına rödövans bedeli (TL/ton) ve 10 (on) yıl için toplam üretim taahhüdü ile ton baĢına 

rödövans bedelinin çarpımı,  yazı ve rakamla açık olarak yazılacaktır.  

8) Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır. 

20 - Sahadaki taĢınır ve taĢınmaz yatırım malları: 

Karadon 17 Nolu sahanın önceki iĢletmecisi ile yapılan sözleĢmenin protokolle 5 yıllık 

süre uzatımı hususunda iĢletmecinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, ihalenin 

yeni isteklide kalması halinde ekte verilen komisyonun tespitlerinden ve ekli listede belirtilen 

demirbaĢlardan; 

Enerji Hattı Bedeli olan 250.000,00 TL, 

Ġhaleyi kazanan istekli tarafından sözleĢmenin imzalanmasından önce, sahanın bir önceki 

iĢletmecisine ödenmek üzere Kurum hesaplarına yatırılacaktır. Sahanın bir önceki iĢletmecisinin 

Kuruma borcu olması durumunda bu bedel Kurum alacaklarına mahsup edilir. 

Ġhale kararının istekliye tebliğinden itibaren bir ay içerisinde bu ödemenin yapılmaması 

ve/veya noter onaylı ödeme planını içeren mutabakat zaptının TTK’ya ibraz edilmemesi 

durumunda istekliyle sözleĢme imzalanmayacaktır. 

Bu durumda ihale iptal edilmiĢ sayılır ve geçici teminat irat kaydedilir.  

21 - Ġhaleye katılmak isteyen istekliler ihale dosyasını TTK Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 

Bahçelievler Mahallesi 7. Cad. (AĢkaabat Cad.) 68. Sok. No:22 ANKARA adresinden 

1.000,00TL karĢılığında temin edebileceklerdir. 

22 - Ġhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 30.09.2015 ÇarĢamba günü saat 

14.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü Ġdari ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanlığı HaberleĢme ve 

Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġefliği, Fener Mahallesi Ġhsan Soyak Sok. 

No:2 ZONGULDAK adresine vermiĢ olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de 

Satınalma Daire BaĢkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin 

huzurunda açılacaktır. 

23 - Postadaki vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz 

24 - Bu ihale Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Alım, Satım, Kiralama, 

Tesis ve Yapım ĠĢleri Ġhale Yönetmeliği hükümlerine göre tertiplenmiĢtir. 

 8187/1-1 
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ADNAN MENDERES OTOBÜS TERMĠNALĠ ĠġLETMECĠLĠĞĠ 

KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Nevşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Ġlimiz 1110 ada 45 parselde inĢa edilmiĢ bulunan Adnan 

Menderes Otobüs Terminalinin bir bölümü ile buna ait otopark, iĢyerleri ve eklentilerinin 

temizlik, güvenlik, peyzaj, ısıtma-soğutma, bakım-onarım, aydınlatma ile her tür idari-teknik iĢin 

yapılması Ģartıyla 10 yıl süre ile iĢletilmek üzere 2886 sayılı Yasanın 37. maddesine göre kapalı 

teklif usulü ile kiralanması ihalesidir. 

2 - Ġhale, 28 Eylül 2015 Pazartesi günü saat: 14.00’de NevĢehir Belediye Encümeni 

Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhaleye katılacak isteklilerden aĢağıda sıralanan Ģartları taĢıması ve istenen belgeleri 

ibraz etmesi Ģarttır. 

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak. 

B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi. 

C. Geçici teminatı yatırması ve Ģartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi. 

D. Ġmza sirküleri vermesi; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, (2015 yılına ait) 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (2015 yılına ait)  

c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

E. Ġstekli adına vekâleten ihaleye iĢtirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. 

F. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, noter onaylı ortak giriĢim SözleĢmesi vermesi. 

G. Ġhaleye katılana ait olmak Ģartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden, 

vadesi geçmiĢ borcu bulunmadığına dair belge. 

H. Teklif mektubunu Ģartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi. 

4 - Ġhaleyle ilgili geniĢ bilgi ve Ģartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden 150,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Muhammen bedel ve teminatlar; 
 

Adres 10 Yıllık Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) 

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 

Terminal Bulvarı No: 7 
4.000.000,00 250.000,00 

 

6 - Usulüne uygun olarak hazırlanmıĢ teklifler en geç 28.09.2015 günü saat: 13.55’e kadar 

sıra numaralı alındılar karĢılığında Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir. 

7 - Ġhale bedelini ve Ġhale bedeli üzerinden %18 KDV’yi 36 eĢit taksitte aylık dilimler 

halinde her ayın 21’inde ödeyecek olup ilk ödeme 21.12.2015 tarihinde yapılacaktır. 

8 - Ġhaleye iliĢkin, sözleĢme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir. 

9 - Ġhale bedeli üzerinden Damga Vergisi, 1. taksitle birlikte ödeyecektir. 

10 - Ġhale Komisyonu (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen’ce 

uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; Ġta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik 

kazanacağı gibi, Ġta Amiri’nin ihaleyi fesih etmesi halinde, iĢtirakçi idareye karĢı herhangi bir hak 

iddiasında bulunamaz. 8156/1-1 
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HAVZA BELEDĠYESĠ TURĠSTĠK TERMAL TESĠSLER VE ÇOK KATLI OTOPARK  

(4 YILDIZLI ANCERE TERMAL OTEL) KĠRALAMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Samsun İli Havza Belediye Başkanlığından: 

Ġhale Konusu: Mülkiyeti Havza Belediyesine ait aĢağıda tapu bilgileri yazılı olan, Ġmaret 

Mahallesinde bulunan, Turistik Termal Tesisler ve Çok Katlı Otopark (4 yıldızlı Ancere Termal 

Otel) mevcut durumu ile, ekli listedeki menkul mallarla birlikte, 2886 Sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 35. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen ―Açık Teklif Usulü‖ ile ihale edilerek iĢ bu 

ihale Ģartnamesi doğrultusunda, Belediyemiz Encümeninin 07.09.2015 Tarih ve 97 Sayılı Kararı 

ile 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir. 

KĠRAYA VERĠLECEK TURĠSTĠK TERMAL TESĠSLER TAPU VE BĠNA 

BĠLGĠLERĠ; 

1.1 Ana tesis; 

Ada No : 267 

Parsel No  : 8-11 

Pafta No  : 471-537.T.A 

Mahallesi : Ġmaret Mah 

Yüzölçümü : 2155.63 m² 

Hisse Durumu  : Tam 

Mevkii : - 

Sokağı : Atatürk Caddesi 

Cinsi : Betonarme Sekiz Katlı Otel Kaplıca Hamamı Ve 

MüĢt. Arsası 

Tapu Tarihi  : 06.02.2003 

Cilt No  : 4 

Sahife No  : 323 

Bina Kullanım Alanı : 10328.00 m² 

 

2.2 Otopark; 

Ada No : 254 

Parsel No  : 9 

Pafta No  : 471-537.T.B 

Mahallesi : Ġmaret Mah 

Yüzölçümü : 1103.63 m² 

Hisse Durumu  : Tam 

Toplam Otopark alanı : 3680 m2 

Mevkii : - 

Sokağı : Atatürk Caddesi 

Cinsi : Otopark 

Tapu Tarihi  : 25.02.2000 

Cilt No  : 4 

Sahife No  : 9 

 

ĠĢin Niteliği : KĠRALAMA ĠHALESĠ 

Muhammen Bedeli : 60.000,00 TL.+NET/AYLIK 

Ġhale Süresi : 10 YIL 

Geçici Teminat (%3) : 216.000,00 TL 
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Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35-c bendi uyarınca 

AÇIK TEKLĠF USULÜ  

ġartname Bedeli : 500,00 TL 

Ġhale Tarihi : 21/09/2015 Pazartesi günü 

Ġhale Saati : 14:30 

3 - ĠHALEYE KATILABĠLME ġARTLARI ve ĠSTENEN BELGELER: 

3.1- Ġhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kiĢilerden aĢağıda belirtilen Ģartlar aranır: 

3.2- Kanuni ikametgahının olması, tasdikli ikametgah belgesi ile nüfus cüzdanı örneğini 

ibraz etmek. 

3.3- Türkiye sınırları içerisinde tebligat için adres beyanı, 

3.4- ġartnamenin ilgili maddesinde yazılı geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi ve 

500,00 TL (beĢ yüz Türk Lirası) ihale dökümanının satın alındığına dair belgeyi ibraz etmek. 

3.5- Tüzel kiĢilerde ihale ilanının yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ mevzuatı gereği kayıtlı 

olduğu Ticaret ve Sanayi Odası ve ilgili meslek kuruluĢuna kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

3.6- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

3.7- Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye 

Ticaret Sicili gazetesi veya bu hususları tesvik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza 

sirküleri,  

3.8- Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noterce tanzim edilmiĢ vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesini ibraz etmeleri Ģarttır. 

3.9-Ġsteklilerin ortak giriĢimi halinde ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imza edilen 

ortaklık sözleĢmesinin noterden tasdikli olarak ihale komisyonuna ibraz edilmesi. Ayrıca 

ortaklarda gurubun bütün ortakları ġirket ile yapılacak ihale sözleĢmesinin Ģahsen veya tayin 

edecekleri kanuni vekilleri vasıtası ile imzalarlar. 

3.10 Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge 

3.11- Havza Belediyesinden borcu yoktur belgesi getirilmesi Ģarttır.  

4. ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: 

4.1- 2886 Say. Kan. 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye 

katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmıĢ bulunursa ihale 

bozularak kesin teminatı gelir kaydolur. 

4.2- Yukarıdaki maddede belirtilen ihaleye katılamayacak olanlar; 

a) Ġta amirleri, 

b) Ġhale iĢlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 

olanlar, 

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen Ģahısların eĢleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece 

dahil) kan ve sıhri hısımları, 

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen Ģahısların ortakları (bu Ģahısların yönetim 

kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç). 

e) Devlet ihale kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli 

olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar. 

5 - MUHAMMEN BEDEL ve GEÇĠCĠ TEMĠNAT 

5.1- Ġhaleye çıkartılan Turistik Termal Tesisler ve Çok Katlı Otopark muhammen bedeli 

aylık net 60.000.00 TL (AtmıĢ Bin Türk Lirası) üzerinden on yıllık 7,200,000.00 TL (Yedi 

Milyon Ġkiyüz BinTürk Lirası)’dir. On Yıllık Muhammen bedelin % 3’ü 216.000,00 TL (Ġkiyüz 

Onaltı Bin Türk Lirası)’sı geçici teminattır.  
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5.2- Ġhale üzerinde bırakılan istekliden sözleĢme imzalanmadan önce, teklif fiyatının (10 

yıllık) %6'sı oranında kesin teminat alınır. Ayrıca, Yıllık ÜFE-TÜFE ortalama oranlarına göre 

Yıllık Kira artıĢları oranında ek kesin teminat hesaplanarak alınacaktır.  

5.3- Bir yıllık kira bedeli ihaleden sonra 15 gün içinde peĢin olarak ödenir. Diğer yılların 

kira bedeli ÜFE-TÜFE artıĢ oranları ortalaması üzerinden hesaplanarak alınır. 

6 - KĠRA SÜRESĠ: 

6.1- Ġhale edilen Turistik Termal Tesisler ve Çok Katlı Otopark kira süresi 10 (On) yıldır. 

Bu süre iĢletmenin kiracıya teslim tarihinden itibaren baĢlar. Teslim Tarihi kira sözleĢmesinin 

yapıldığı tarihtir. Yeni müstecir ile idare arasında, noterden kira sözleĢmesi yapılmadan, tesis 

müstecire teslim edilmez. Kiracı sözleĢenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan 

sebepler haricinde sözleĢme süresinin uzatılması talebinde bulunamaz.  

7 - Ġhale Komisyonu kararda SÜRÜLEN PEYLERĠ YETERSĠZ gördüğü takdirde ihale 

yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonların ihaleyi yapmama kararma itiraz edilemez.) 

Ġlanen duyurulur. 8237/1-1 

—— • —— 

TIP MERKEZĠ VE HASTANELER ĠÇĠN ĠLAÇ SERUM SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezleri ve hastaneleri için ilaç serum idari ve teknik Ģartname 

hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklifleri ile birlikte en az 90.000,00 TL tutarındaki geçici teminatı 

vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar/ĠSTANBUL‖ 

adresindeki Türk Kızılayı Ġstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 09.10.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Merkez 

Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - Teklifler aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 8226/1-1 

————— 

KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESĠ YAPTIRILACAKTIR 

1 - Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, 113 ada, 3 parselde kayıtlı 

taĢınmaz üzerinde bulunan Türk Kızılayı Karabük Afet Deposunun Çevre Düzenlemesi iĢi 

anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No:32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar/ĠSTANBUL‖ 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

Ġdari, teknik ve mali Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 12.10.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Ġdari ĠĢler Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 13.10.2015 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 8227/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Hayra Davet Vakfı 

VAKFEDENLER: Abdullah Erol AYDIN, Abdullah ÖZTOP, Ali Sami AYDIN, Adnan 

BAYKAL, Oğuz ÖZCAN, Celal Sami TÜFEKÇĠ, Eray YASAN, Fatih ÇAKIROĞLU, Yusuf 

ÖZTÜRK, Gökmen ELKAS, Abdulkadir GÜREL, Gökhan BAYKAL, Haluk GÖRGÜN, Ġsmail 

DEMĠR, Mahmut YAYLA, MahĢuk YAMAÇ, Mehmet KARATAġ, Mehmet MACĠT, Mustafa 

EĞĠLMEZBĠLEK, Muttalip ÜNLÜER, Muzaffer ÖZÇELĠK, Orkun HASEKĠOĞLU, Ömer Asım 

ÖZTOP, Ömer Faruk AKBULUT, Recep ġENTÜRK, Selman NAS, Serdar DEMĠR, Ahmet 

ÇELĠK, Mahmut Salih ESER. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU: 

Ġstanbul Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.07.2015 tarihli ve E: 2015/216, K: 2015/239 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ülkemizin birlik ruhu içinde var olup yükselmesi, insanımızın huzur 

ve güven içinde baĢı dik olarak geleceğe bakması, milletimizin moral, hukuk, iktisat, teknoloji ve 

bilim alanlarında ileriye gitmesi için çalıĢmak, toplumumuzun tarihi, kültürel, milli ve manevi 

değerleri ile ilmi ve sosyal alanlarda geliĢimine katkıda bulunmak, ait olduğumuz medeniyet 

mirasının ıĢığında maddi, manevi, bilimsel öğretim, eğitim ve araĢtırmalara destek vermek, 

böylece, ülkemizin ve halkımızın maddi ve manevi geliĢimine katkıda bulunmak ve sıralanan bu 

amaçları gerçekleĢtirmek üzere gerekli diğer tüm faaliyetleri yapmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 74.500.00.TL. (YetmiĢdörtbinbeĢyüzTürkLirası) dır. 

YÖNETĠM KURULU:  

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın bakiye mal 

varlığı, tasfiyeye karar veren mütevelli heyeti üyelerinin belirleyeceği bir vakfa veya kuruma 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 8191/1-1 

—— • —— 

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. BaĢvuru süresi 

ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

 

ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ UNVANI 

DERECE 

BÖLÜM ANABĠLĠM DALI 

DOÇENT 

ADET 

YARDIMCI 

DOÇENT 

ADET 

Temel Ġslam Bilimleri Tefsir 1  1 

 8239/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında ―Yapı denetim kuruluĢu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 

istihdam etmek zorundadır. ... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluĢun belgesi geçici 

olarak geri alınır.‖ hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Adana ilinde faaliyet gösteren 252 dosya nolu ODAK Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Ankara ilinde faaliyet gösteren 532 dosya nolu ANALĠZ DÖRT Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Antalya ilinde faaliyet gösteren 788 dosya nolu TURAY Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 828 dosya nolu IġIN Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1049 dosya nolu ANLAR Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Mardin ilinde faaliyet gösteren 1099 dosya nolu MBĠ Yapı Denetim Ltd. ġti. 

Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren 528 dosya nolu DST Yapı Denetim Ltd. ġti., 808 dosya 

nolu BAL Yapı Denetim Ltd. ġti. ve 847 dosya nolu NAZ Yapı Denetim Ltd. ġti.’lerine ait Yapı 

Denetim Ġzin Belgeleri Bakanlık Makamının 27.08.2015 tarih ve 24019 sayılı Olur'u ile geçici 

olarak geri alınmıĢtır. 

Ġlgililere duyurulur. 8160/1/1-1 

————— 

Ticaret sicil kaydı silinmiĢ olan veya Ģirket unvan ve amaç maddesini değiĢtirmesi 

nedeniyle tasfiyesine karar verilen aĢağıdaki kuruluĢların 27.08.2015 tarih ve 24022 sayılı Makam 

Olur’una istinaden, 

Ankara ilinde faaliyet gösteren 73 dosya nolu YÜKSELĠġ Yapı Denetim A.ġ., 

Mersin ilinde faaliyet gösteren 1236 dosya nolu MERSĠN TROY Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren 642 dosya nolu SET Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Bursa ilinde faaliyet gösteren 798 dosya nolu ARTEK Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Yozgat ilinde faaliyet gösteren 1372 dosya nolu MĠM-AS Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Antalya ilinde faaliyet gösteren 488 dosya nolu BATI Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Rize ilinde faaliyet gösteren 1235 dosya nolu RĠZE BETA Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 824 dosya nolu ADF Yapı Denetim Ltd. ġti.’lerinin Yapı 

Denetim Sistemi üzerinden tasfiye iĢlemi yapılarak, Yapı Denetim Ġzin Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8160/2/1-1 

————— 

Zonguldak ilinde faaliyet gösteren 1302 belge nolu ZONGULDAK Yapı Denetim Ltd. 

ġti’nin yeni kuruluĢ ortağının Mimar Mühendis olmadığı sonucuna varılarak, 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası gereği, 27.08.2015 tarih ve 24023 sayılı 

Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye iĢlemi yapılarak, Yapı 

Denetim Ġzin Belgesi iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8160/3/1-1 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen Birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı’nca onaylanan 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili 

Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aĢağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim üyesi 

alınacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara baĢvuracak adaylar, dilekçelerine 

baĢvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiĢ, noterden veya resmi 

kurumlarca onaylanmıĢ Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik 

belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme Atama Kriterinin PuanlanmıĢ listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel ÇalıĢma ve 

Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi BaĢkanlığına; 

(Profesörler için baĢlıca araĢtırma eserini özgeçmiĢ ve yayın listesinde belirteceklerdir.) 

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara baĢvuracak adaylar, dilekçelerine 

baĢvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiĢ, noterden veya resmi 

kurumlarca onaylanmıĢ Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik 

Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme Atama Kriterinin PuanlanmıĢ listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel ÇalıĢma ve 

Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi BaĢkanlığına; 

- Ġlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeĢ) gün içerisinde müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

Tıp Fakültesine ait kadrolara baĢvuracak Öğretim Üyesi adaylarının Tıp Fakültesi mezunu 

olması zorunludur. (Özel Ģartlar hariç)  

- Dilekçe, ÖzgeçmiĢ ve SDÜ Öğretim Üyeliğine BaĢvuracak Adayların Yayınlarını 

Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arĢivi ―SDÜ Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına BaĢvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri‖ bölümünden 

ulaĢılabilir. 
 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ  

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Der Adet Niteliği 

Tekstil 

Mühendisliği 
Tekstil Bilimleri Doçent 1 1 

Silindirli elektro lif çekim 

yöntemi ile polimer esaslı 

nano lifli yüzey üretimi 

konularında çalıĢma yapmıĢ 

olmak. 

Çevre 

Mühendisliği 
Çevre Bilimleri Doçent 1 1 

Atık sulardan biyosorpsiyon 

ile ağır metal giderimi ve 

sızıntı sularının biyolojik 

arıtımı konularında çalıĢma 

yapmıĢ olmak. 

Maden 

Mühendisliği 
Maden ĠĢletmesi Doçent 1 1 

Kayaçlarda farklı ortam 

koĢullarında yüzey 

karakterizasyonu ve kaya 

mekaniği konularında 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 
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Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Der Adet Niteliği 

Gıda 

Mühendisliği 
Gıda Teknolojisi Profesör 1 1 

Gıdalarda moleküler 

biyoteknoloji ve inovatif 

ısısal ve ısısal olmayan 

proses teknolojileri 

konularında çalıĢma yapmıĢ 

olmak. 

Jeofizik 

Mühendisliği 
Yer Fiziği Profesör 1 1 

Batı Anadolu curie 

derinlikleri üzerine çalıĢma 

yapmıĢ olmak. 

Çevre 

Mühendisliği 
Çevre Bilimleri Doçent 2 1 

Yüzeysel su kaynaklarında 

hidrodinamik ve su kalite 

modelleme çalıĢma yapmıĢ 

olmak. 

FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Sosyoloji 
Kurumlar 

Sosyolojisi 
Doçent 1 1 

Risk, yoksulluk konularında 

çalıĢmaları olmak. 

Fizik Genel Fizik Doçent 1 1 

Nanoteknoloji, nanofiber, 

malzeme ve alternatif enerji 

konularında çalıĢmıĢ olmak. 

Matematik 

Analiz ve 

Fonksiyonlar 

Teorisi 

Profesör 1 1 

 

Kimya Fiziko Kimya Profesör 1 1 

Elektrolojik akıĢkanlar 

konusunda çalıĢmaları 

olmak. 

Tarih Yeniçağ Tarihi Profesör 1 1 
Teke Yöresi tarihi ile ilgili 

çalıĢmaları bulunmak. 

TIP FAKÜLTESĠ  

Temel Tıp 

Bilimleri 
Tıbbi Biyokimya Doçent 1 1 

Tıbbi biyokimya uzmanı 

olmak, nörodavranıĢ, 

nörokimya alanında 

çalıĢmaları olmak. 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Deri ve Zührevi 

Hastalıkları 
Doçent 1 1 

Psoriazis hastalarında 

sCD40L ve homosistein 

seviyeleri ile ilgili çalıĢması 

olmak. 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk ve Ergen 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Doçent 1 1 

Lise öğrencilerinde olası 

internet bağımlılığı ile ilgili 

bilimsel çalıĢma yapmıĢ 

olmak. 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doçent 1 1 

Yenidoğan yan dal uzmanı 

olmak, term ve preterm 

yenidoğanlarda ve anne 

sütlerinde total 

oksidan/antioksidan 

durumun değerlendirilmesi 

ile ilgili çalıĢması olmak. 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Ġç Hastalıkları Doçent 1 1 

Transplantasyon konusunda 

tercihen yurt dıĢında eğitim 

almıĢ olmak. 



10 Eylül 2015 – Sayı : 29471 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Der Adet Niteliği 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Tıbbi Pataloji Doçent 1 1 

Ġnsan mesane ve prostat 

dokularında otofaji ve 

apoptoz ile ilgili çalıĢmaları 

olmak. 

Temel Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Mikrobiyoloji 
Profesör 1 1 

Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı 

olmak, alanında yurtdıĢı 

deneyimi olmak, dirençli 

bakteriler üzerinde 

antibiyotik kombinasyon 

çalıĢmaları yapmıĢ olmak. 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum 

Doçent 1 1 

Minilaparotomi ile tüp 

ligasyonu konusunda 

sertifika sahibi olmak. 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
Doçent 1 1 

Beyin tümörleri cerrahisinde 

3 boyutlu ultrason kullanımı 

eğitimi almak ve sertifika 

sahibi olmak. 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Göğüs 

Hastalıkları 
Profesör 1 1 

GiriĢimsel pulmonoloji 

konusunda yurtiçi ve yurtdıĢı 

eğitim almıĢ olmak ve 

deneysel tedaviler 

konusunda yurtdıĢı 

deneyimine sahip olmak. 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ   

Klinik DiĢ 

Hekimliği 

Bilimleri 

Pedodonti Profesör 1 1 

Bebek, çocuk ve genç 

hastalarda 

temporamandibular eklem 

hastalıkları ile ilgili çalıĢma 

yapmıĢ olmak. 

Klinik DiĢ 

Hekimliği 

Bilimleri 

Ağız DiĢ Çene 

Hastalıları 

Cerrahisi 

Doçent 1 1 

Bifosfanatlar ve Oksidatif 

stresle ilgili çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ  

ÇalıĢma 

Ekonomisi ve 

Endüstri 

ĠliĢkileri 

Yönetim ve 

ÇalıĢma 

Psikolojisi 

Doçent 1 1 

Ġç göç alanında çalıĢma 

yapmıĢ olmak. 

Turizm 

ĠĢletmeciliği 

Turizm 

ĠĢletmeciliği 
Doçent 1 1 

Turizm sektöründe talep 

tahminleri ve modelleme 

konusunda çalıĢmıĢ olmak. 

Uluslararası 

ĠliĢkiler 

Uluslararası 

ĠliĢkiler 
Doçent 1 1 

Avrupa güvenliği ile ilgili 

batı balkanlar üzerinde 

çalıĢması bulunmak. 

Ekonometri Ekonometri Doçent 1 1 

Firma büyütme performansı 

ve örneklem seçim yakınlığı 

konularında çalıĢma yapmak. 
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Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Der Adet Niteliği 

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ  

Zootekni 
Hayvan 

YetiĢtirme 
Doçent 1 1 

KüçükbaĢ hayvan yetiĢtirme 

ve ıslahı konusunda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Bitki Koruma Fitopatoloji Doçent 1 1 

Mikrobiyoloji ve Moleküler 

Biyoloji konusunda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Bitki Koruma Fitopatoloji Profesör 1 1 

Bitki Virolojisi ve Serolojisi 

konusunda çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

Tarla Bitkileri 

Tahıllar ve 

Yemeklik 

Baklagiller 

Profesör 1 1 

Tahıllar konusunda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Tarımsal 

Biyoteknoloji 

Hayvansal 

Biyoteknoloji 
Profesör 1 1 

Moleküler sistematik ve 

insektisit direnci konusunda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Toprak Bilimi 

ve Bitki 

Besleme 

Toprak Bilimi ve 

Bitki Besleme 
Profesör 1 1 

Toprak etüd ve haritalama 

konusunda çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

ORMAN FAKÜLTESĠ  

Orman 

Mühendisliği 

Orman 

Amenajmanı 
Profesör 1 1 

 

Orman 

Mühendisliği 

Orman 

Ekonomisi 
Profesör 1 1 

 

Yaban Hayatı 

Ekolojisi ve 

Yönetimi 

Yaban Hayatı 

Yönetimi 
Profesör 1 1 

 

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ  

Temel Ġslam 

Bilimleri 
Tefsir Profesör 1 1 

Tefsir Tarihi ve Tarihsel 

Yorum ile ilgili çalıĢma 

yapmıĢ olmak. 

TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ 

Ġmalat 

Mühendisliği 

Ġmalat 

Mühendisliği 
Profesör 1 1 

Elektron ıĢın kaynağı ve 

borlama alanlarında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Enerji Sistemleri 

Mühendisliği 

Enerji Sistemleri 

Mühendisliği 
Profesör 1 1 

AkıĢkan yataklı kurutma ve 

atık ısı geri kazanımı 

konularında çalıĢmıĢ olmak. 

Soğutma sistemleri, soğutucu 

akıĢkan özellikleri 

alanlarında uluslararası 

çalıĢmaları olmak. 

 8184/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8204/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8208/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8205/1/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2015 – Sayı : 29471 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8205/2/1-1 



10 Eylül 2015 – Sayı : 29471 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8206/1/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2015 – Sayı : 29471 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8206/2/1-1 



10 Eylül 2015 – Sayı : 29471 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8207/1/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2015 – Sayı : 29471 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8207/2/1-1 



10 Eylül 2015 – Sayı : 29471 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8203/1-1 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2015 – Sayı : 29471 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) - 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
DAĞ VE KOMANDO TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe HAKKARĠ 

Adresi  Tel-Faks 438 2631333 - 438 2631232 

Posta 

Kodu 
 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

EYLÜL ĠNġAAT GIDA 

KOZMETĠK SANAYĠ VE 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

 

Adresi 
KIRAN MAH. CEZAEVĠ KARġISI 

EYLÜL APT. NO: 4 HAKKARĠ 
 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3830314692  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

HAKKARĠ TĠCARET VE 

SANAYĠ ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 001141  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(X) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8202/1/1-1 



10 Eylül 2015 – Sayı : 29471 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/89744 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
ĠSTANBUL TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ĠSTANBUL/FATĠH 

Adresi 

HOCA PAġA MAHALLESĠ / 

DEMĠRKAPI GÜLHANE 

PARKI YANI 

Tel-Faks 2125140010 - 2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

KOġER GIDA TEKSTĠL 

TARIM ÜRÜNLERĠ 

HAYVANCILIK TURĠZM 

TAAHHÜT PAZARLAMA 

TĠCARET SANAYĠ LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

ZEKĠ CAN KOġER 

Adresi 

CUMHURĠYET BULVARI 

MAYIS Ġġ MERKEZĠ NO: 123 

K: 2 D: 203 ALSANCAK/ĠZMĠR 

BARIġ MAH. ATATÜRK 

BULVARI NO: 51 ĠÇ KAPI 

NO:14 BEYLĠDÜZÜ/ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 19624476818 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5800058422 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠZMĠR TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 167240 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8202/2/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2015 – Sayı : 29471 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/113868 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
2’NCĠ ANA BAKIM MERKEZĠ 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe KAYSERĠ/KOCASĠNAN 

Adresi 

SANAYĠ MH. OSMAN 

KAVUNCU BULVARI 

NO:190/1 

Tel-Faks 3523302918-3523209383 

Posta Kodu 38060 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SERAP ALP - 

Adresi 

ĠVOGSAN 1451. SOKAK 

NO:56/B OSTĠM-

YENĠMAHALLE/ANKARA 

- 

T.C. Kimlik No. 20291114088 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
20291114088 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 311128 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8202/3/1-1 



10 Eylül 2015 – Sayı : 29471 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/6577 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

DAĞ KOMANDO OKULU VE 

EĞĠTĠM MERKEZĠ 

KOMUTANLIĞI 

Ġl/Ġlçe ISPARTA/EĞĠRDĠR 

Adresi - Tel-Faks 2463116831-2463116834 

Posta Kodu 32500 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı MEHMET SÜREYYA ATAY  

Adresi 

HUZUREVLERĠ MAH. 77206 

SOK. M.PARTAL APT. B BLOK 

ZEMĠN KAT NO..5/A 

ÇUKUROVA/ADANA 

 

T.C. Kimlik No. 40012783522  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ADANA TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 62372  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8202/4/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2015 – Sayı : 29471 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/36580 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ADANA TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ADANA /SEYHAN 

Adresi 
REġATBEY MAH. ORDU 

CAD.ADLĠYE ARKASI 
Tel-Faks 3223525301-3223597885 

Posta Kodu 01330 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

SMT GRUP ENDÜSTRĠYEL 

MAKĠNA PLASTĠK ĠTHALAT 

ĠHRACAT SANAYĠ VE 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

TUĞÇE YETER  

Adresi 

ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 

2. KISIM 12. CADDE NO..1 

MERKEZ/TOKAT 

ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 2. 

KISIM 12. CADDE NO..1 

MERKEZ/TOKAT 

T.C. Kimlik No. - 59953374522 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7720662269 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

TOKAT TĠCARET VE 

SANAYĠ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5975 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8202/5/1-1 



10 Eylül 2015 – Sayı : 29471 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/18085 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
13'ÜNCÜ ĠKMAL MERKEZĠ 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe AFYONKARAHĠSAR 

Adresi 

ÖRNEKEVLER MAHALLESĠ 

FATĠH YOLU KÖMÜRCÜLER 

SĠTESĠ KARġISI 

Tel-Faks 0 272 216 57 00-0272 216 28 40 

Posta Kodu  E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ERCAN GÜNERĠ  

Adresi 
ĠSTASYON CAD. TÜZÜN SOK. 

NO..1/A ETĠMESGUT /ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. 10294104742  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ANKARA YAĞLI BOYA 

DEKORASYON VE 

HIRDAVATÇILAR ESNAF VE 

SANATKARLAR ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 06/329657  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) 
Kurum 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8202/6/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2015 – Sayı : 29471 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/62665 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
ANKARA TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ANKARA/KEÇĠÖREN 

Adresi ESKĠ GARAJ YANI-ETLĠK Tel-Faks 312 3843250- 312 3843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ALPTEM TEMĠZLĠK ĠNġAAT 

PEYZAJ GIDA TĠCARET 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

 

Adresi 

YENĠ BATI MAH. 2424. SOK. 

NO.:5-1 A/2 

YENĠMAHALLE/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0580160085  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 277082  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8202/7/1-1 



10 Eylül 2015 – Sayı : 29471 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/36891 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
KARA HARP OKULU 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi 
KARA HARP OKULU 

CADDESĠ BAKANLIKLAR 
Tel-Faks 3124175190-3124183226 

Posta Kodu  E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

KURTOĞLU ĠLETĠġĠM TURĠZM 

GIDA NAKLĠYAT ĠNġAAT 

SANAYĠ VE TĠCARET 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

YUSUF KURTOĞLU 

Adresi 

ĠVEDĠK CAD. NO.:203/C 

ÖZEVLER MAH. 

YENĠMAHALLE/ANKARA 

ĠVEDĠK CAD. NO.:203/C 

ÖZEVLER MAH. 

YENĠMAHALLE/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 29798004908 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5960205826  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠC.OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 161376  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) 
Kurum 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8202/8/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2015 – Sayı : 29471 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/14264 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
6'NCI ANA BAKIM MERKEZĠ 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe BALIKESĠR/MERKEZ 

Adresi 
GÜMÜġÇEġME MAH. ESKĠ 

KESPUT CAD. NO.:1/1 
Tel-Faks 266 2395000 - 266 2497088 

Posta Kodu 10100 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

CÖMERTLER OTOMOTĠV 

TAġIT SERVĠS VE MAKĠNA 

YEDEK PARÇA ĠMALAT 

SANAYĠ VE TĠCARET 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

FATĠH CÖMERT 

Adresi 
7414 SOK. NO.:11 5.SAN.SĠT. 

PINARBAġI BORNOVA/ĠZMĠR 

7414 SOK. NO.:11 5.SAN.SĠT. 

PINARBAġI BORNOVA/ĠZMĠR 

T.C. Kimlik No. - 26393206270 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2150013342  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠZMĠR TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1   91769  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) 
Kurum 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8202/9/1-1 



10 Eylül 2015 – Sayı : 29471 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/58912 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
HAVA LOJĠSTĠK 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ANKARA/ETĠMESGUT 

Adresi  Tel-Faks 312 298 66 95 - 312 24910 62 

Posta Kodu 06790 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı RAMAZAN YALÇIN  

Adresi 
SANAYĠ MAH. 1638. SOK. 5L/16 

34535 ESENYURT/ĠSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No. 52717480712  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9310215263  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 893459  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) 
Kurum 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8202/10/1-1 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2015 – Sayı : 29471 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/63432 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
34'ÜNCÜ HUDUT TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe HAKKARĠ/ġEMDĠNLĠ 

Adresi  Tel-Faks 4384112315 - 4384112906 

Posta Kodu 30700 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ÜZÜMCÜLER ĠNġAAT 

GIDA NAKLĠYET TURĠZM 

MEYVA SEBZE 

KOMĠSYONCULUĞU 

PETROL ÜRÜNLERĠ ĠÇ VE 

DIġ PAZARLAMA SANAYĠ 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

 

Adresi 

YENĠMAHALLE CENGĠZ TOPEL 

CAD. NO.:21 

YÜSEKOVA/HAKKARĠ 

 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9220619288  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

YÜKSEKOVA TĠC. VE SAN. 

OD. 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1455  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) 
Kurum 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8202/11/1-1 



10 Eylül 2015 – Sayı : 29471 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/39294 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
ANKARA TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ANKARA/KEÇĠÖREN 

Adresi 
ETLĠK CAD. (ESKĠ 

GARAJLAR YANI) 
Tel-Faks 3123843250-3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MASĠS GIDA TARIM 

HAYVANCILIK ĠNġAAT 

SANAYĠ VE TĠCARET 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

GÜLHAN SÜĞÜT 

Adresi 

YENĠġEHĠR MAH. 1202. 

SOKAK NO:128/102 

KONAK/ĠZMĠR 

IRMAK MAH. 97 SK. NO:25 ĠÇ 

KAPI NO:3 GAZĠEMĠR/ĠZMĠR 

T.C. Kimlik No. - 48886593810 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6130753081 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠZMĠR TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 163772 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8202/12/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/25515 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
1’ĠNCĠ ANA BAKIM 

MERKEZĠ KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe SAKARYA/ARĠFĠYE 

Adresi - Tel-Faks 2642751620-2642768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı EBUBEKĠR YAVUZ - 

Adresi 

HUNAT MAH. DÜNYA Ġġ 

MERKEZĠ B BLOK 40/8 

KAYSERĠ 

- 

T.C. Kimlik No. 45973475486 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9410022741 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KAYSERĠ TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 23969 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8202/13/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/45283 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
ANKARA TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ANKARA/KEÇĠÖREN 

Adresi ESKĠ GARAJ YANI-ETLĠK Tel-Faks 312 3843250- 312 3843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı BAġAK ÜNVERDĠ  

Adresi 
BÜKLÜM SOKAK NO.:12/1 

KAVAKLIDERE/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. 25837971002  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9180180362  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 286316  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8202/14/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/53747 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
2’NCĠ ANA BAKIM MERKEZĠ 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe KAYSERĠ/KOCASĠNAN 

Adresi 

SANAYĠ MAH. OSMAN 

KAVUNCU BULVARI 

NO:190/1 

Tel-Faks 3523302918-3523209383 

Posta Kodu 38060 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ġEREF ERGÜN - 

Adresi 

ĠVOGSAN 1368. CADDESĠ 

(MELĠH GÖKÇEK BULVARI) 

NO:17/73 OSTĠM 

YENĠMAHALLE/ANKARA 

- 

T.C. Kimlik No. 10132039380 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 353242 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8202/15/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/85240 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
5’ĠNCĠ KOLORDU 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe TEKĠRDAĞ/ÇORLU 

Adresi - Tel-Faks 2826511974-2826545002 

Posta Kodu 59850 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SERAP ALP - 

Adresi 
ĠVOGSAN 1451. SOKAK 

NO:56/B OSTĠM/ANKARA 
- 

T.C. Kimlik No. 20291114088 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
20291114088 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 311128 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8202/16/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/144578 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
ANKARA TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ANKARA/KEÇĠÖREN 

Adresi 
ETLĠK CAD. (ESKĠ 

GARAJLAR YANI) 
Tel-Faks 3123843250-3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MASĠS GIDA TARIM 

HAYVANCILIK ĠNġAAT 

SANAYĠ VE TĠCARET 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

GÜLHAN SÜĞÜT 

Adresi 

YENĠġEHĠR MAH. 1202. 

SOKAK NO:128/102 

KONAK/ĠZMĠR 

IRMAK MAH. 97 SK. NO:25 ĠÇ 

KAPI NO:3 GAZĠEMĠR/ĠZMĠR 

T.C. Kimlik No. - 48886593810 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6130753081 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠZMĠR TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 163772 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8202/17/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, İller

Bankası Anonim Şirketinde ve PTT Anonim Şirketinde 2013, 2014 ve 2015
Yıllarında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)

–– Medikal Gazların Üretim, Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler
Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 7/9/2015 Tarihli ve 1619 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


