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YÖNETMELİKLER

Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Hacettepe Üniversitesi Yutma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yö-
netim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Yutma Bozuklukları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Yutma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hacettepe Üniversite Rektörünü,
d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yutma bozuklukları tanı ve tedavisinde Üniversitenin

ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile uzmanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma
sağlamak; işbirliğini desteklemek, yutma bozuklukları ile ilgili araştırmaları ve araştırmacıları
desteklemek, yutma bozuklukları konusunda bilimsel çalışma ve gelişmelerden ilgili profes-
yonelleri haberdar etmek ve eğitim düzenlemek, yutma bozuklukları konusunda toplumsal far-
kındalığı artırmak, yutma bozuklukları ile ilgili teknolojileri hastalar ve profesyoneller için
ulaşılabilir hale getirmek amacıyla çalışmalar yapmak, yutma bozuklukları hastalığı olan ve
bu nedenle yaşam kalitesi standartları bozulan hasta ve hasta yakınlarını eğitmek, aralarındaki
dayanışmayı teşvik etmek, onlara danışmanlık hizmetleri vermek ve eğitim seminerleri düzen-
lemektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacını gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki alanlarda

faaliyette bulunur.
a) Bir disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan yutma bozuklukları konusunda,

Hacettepe Üniversitesinin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme
faaliyetlerine katılımını sağlamak,

b) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi bilimsel eğitim çalışmaları yapmak,
c) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve ya-

yınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları
doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgi-
lendirme bültenleri çıkarmak,

ç) Farklı disiplinlerden yutma konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzman-
ları biraraya getirerek, ulusal ve uluslararası araştırma-geliştirme projeleri oluşturmak ve yü-
rütülmesini sağlamak,

d) Yutma bozuklukları konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sem-
pozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek,

e) Yutma Bozuklukları konusunda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü veya
yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak,

f) Birimler arası işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek adına yut-
ma bozukluğu olan kişilere ve diğer bireylere eğitim hizmetleri vermek,

g) Yutma bozukluklarının erken dönemde belirlenmesi, önlenmesi ve sorunların azal-
tılması yönünde çalışmalar yapmak, yutma bozukluğuna sahip bireylerin etkin ve kaliteli re-
habilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve yutma bozukluğuna sahip bireyler
ile iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak. Merkezin
amacı; dil bilimleri, dil eğitimi, sosyal ve beşeri bilimler alanlarını kapsayan söylem çözümle-
mesi alanı ile ilgili olarak, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile ulusal ve ulus-
lararası akademik faaliyetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-
rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın
faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez
olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke ve usullerini tespit etmek,
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
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Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuru-
luşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıllığına seçilen yedi üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için
aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan ola-
rak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplan-
tıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu-
nun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öneri-
lerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, yönetimine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Selçuk

Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (SUZEM): Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
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c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Görevleri

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Selçuk Üniversitesinde yürütülmesi planlanan uzaktan eğitim faaliyetlerinin daha

etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek,
b) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,
c) Kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak,
ç) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve program-

ları geliştirmek,
d) Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek,
e) Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programlarının

açılması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak,
f) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarının e-öğrenmeye uyarlanması

ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
g) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, yayınlar yapmak.
Merkezin görevleri
MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:
a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
b) Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika

programlarının standartlarını belirlemek, ders içeriklerini hazırlamak, paydaşlara gerekli eği-
timleri vermek, öğretim yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak,

c) Eğitim-öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversi-
teler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve
yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve is-
teklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü, doktora ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme
temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile
desteklemek,

ç) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım, oto-
masyonları ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danış-
manlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-
tırmaları yapmak veya önermek,

e) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-
birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu.
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Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü
yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Mer-
kez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından iki
kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdü-
rünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı
zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uy-

gulamak,
b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
c) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe

sunmak,
ç) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Müdür yardımcıları dâhil yedi

kişiden oluşur. Diğer dört üye; öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile
görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyelerin herhangi bir ne-
denle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Merkez
Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a)  Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Senato tarafından açılmasına karar verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim prog-

ramlarını uygulamak,
c) Çeşitli alanlarda düzenlenen mezuniyet sonrası eğitim veya mesleki bilgi-beceri prog-

ramlarını, diploma ve sertifika programlarını uygulamak üzere Selçuk Üniversitesi Sürekli Eği-
tim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,

ç) Toplumsal sorunların çözümüne yönelik sosyal sorumluluk projelerinin uzaktan eği-
tim ile yürütülmesi için sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle işbirliği yapmak,

d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
f) Öğrenci katkı paylarını tespit ederek Senatoya sunmak,
g) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi gereğince Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Uluslararası Antalya Üniversitesinden:
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE 

ÖN LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE 
SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uluslararası Antalya Üniversitesine bağlı bi-

rimlerde ön lisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uluslararası Antalya Üniversitesine öğrenci kabulü,

hazırlık sınıfları dâhil olmak üzere, kayıtlı öğrencilerin ön lisans ve lisans eğitim öğretim prog-
ramlarının düzenlenmesi ve uygulanması, sınavlar, izinli sayılma, ayrılma ve diploma işlem-
lerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS: European Credit Transfer Systems): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt

dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kuru-
mundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: Uluslararası Antalya Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek
yüksekokulunu,

c) Danışman: Öğrenciye eğitim ve öğretimi, ders alma işlemleri ve benzeri konularda
yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

ç) Dekan: Uluslararası Antalya Üniversitesine bağlı fakültelerin her birinin dekanını,
d) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının, belirlenen ye-

terlilikleri sağlayan öğrencilere, ön lisans veya lisans diploması veren yükseköğretim progra-
mını,

e) İlgili birim kurulu: Uluslararası Antalya Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte ku-
rulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksek-
okulu kurulunu,

f) İlgili birim yönetim kurulu: Uluslararası Antalya Üniversitesine bağlı fakülte, yük-
sekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

g) Lisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık programı kap-
sayan bir yükseköğretimi,

ğ) Müdür: Uluslararası Antalya Üniversitesine bağlı yüksekokul/meslek yüksekokul-
larının müdürünü,

h) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: Öğrencilere ilişkin tüm işlemleri merkezi olarak yürüt-
mekle görevli Rektörlük birimini,

ı) Ön lisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyıllık programı kap-
sayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil
eden bir yükseköğretimi,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) Rektör: Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörünü,
k) Rektörlük: Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünü,
l) Sektörde eğitim: Öğrencinin alanı ile ilgili sektörlerde, öğreniminin ikinci yılından

üçüncü yılına geçişte yedi hafta, öğreniminin üçüncü yılından dördüncü yılına geçişinde ise
sekiz hafta olmak üzere öğrenimi süresince toplam olarak yaptığı onbeş haftalık eğitimi,

m) Senato: Uluslararası Antalya Üniversitesi Senatosunu,
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n) Üniversite: Uluslararası Antalya Üniversitesini,
o) Üniversite Yönetim Kurulu: Uluslararası Antalya Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci İşleri, Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler ve Ders Muafiyetleri

Öğrenci işleri
MADDE 5 – (1) Öğrencilere ilişkin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, intibak, diplo-

ma, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler ve benzeri her türlü işlemler Öğrenci İşleri Müdür-
lüğü tarafından merkezi olarak yürütülür. Bunlardan gerekli görülenler, öğrencinin kayıtlı ol-
duğu birim tarafından da yapılabilir.

(2) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
yürütülür.

Kayıt işlemleri
MADDE 6 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmek için, ön lisans ve lisans öğre-

nimiyle ilgili ÖSYM tarafından yapılan sınavı ve/veya özel yetenek sınavını kazanmış olmak
gerekir. Uluslararası öğrencilerin kabulü için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK  ve
Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, ÖSYM’nin belirlediği kayıt tarihleri
arasında, kayıt kılavuzunda ve Üniversite tarafından istenen belgeler ile Öğrenci İşleri Müdür-
lüğünce oluşturulan kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak bel-
gelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni temsilcisi veya belirleyeceği vekili aracılığı ile
yaptırabilir.

(3) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında
kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(4) Öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapıl-
maz.

(5) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak
işlem yapılır.

(6) Her aşamada kesin kayıtlar için gerekli olan tüm belgeler bakımından sahte veya
tahrif edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen ki-
şinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi
Üniversiteden ayrılmışsa, kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin
yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Yabancı dil yeterliliği
MADDE 7 – (1) Üniversitede öğretim dili, fakültelerde ve yüksekokullarda İngilizce

veya karma olarak Türkçe ve İngilizce, meslek yüksekokullarında ise Türkçedir.
(2) Öğretim dili İngilizce veya karma olarak Türkçe ve İngilizce olan fakülte veya yük-

sekokullarda öğrencilerin İngilizce bilmeleri zorunludur.
(3) Öğrencilerin, İngilizce yeterlilikleri açısından Senatoca eşdeğerliliği kabul edilen

ve geçerlilik süresi belirlenen uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde
ve belirlenen sınav merkezlerinden alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını bel-
gelendirmeleri şartı aranır. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak
zorundadırlar. Geçerli dil belgesi sunanlar, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmeden
lisans öğrenimlerine başlayabilirler.

(4) Daha önce yerleşmiş olduğu bir yükseköğretim kurumunda İngilizce hazırlık eğiti-
mini başarıyla tamamlamış öğrenciler, bu durumlarını belgeleyerek Üniversitenin İngilizce ye-
terlik sınavından muaf tutulmaları talebiyle başvuruda bulunabilirler. Bu öğrencilerin Üniver-
sitenin İngilizce yeterlik sınavı ve İngilizce hazırlık okulu eğitiminden muaf tutulup tutulma-
yacaklarına ilgili birim yönetim kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu karar verir. Muafiyetleri
onaylanmayanlar Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Se-
nato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar.
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(5) Uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesini sunamayan veya önceden öğrenim
gördükleri yükseköğretim kurumlarında hazırlık okulunu başarıyla tamamlayamamış öğren-
ciler, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından
belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar.

(6) Bu maddede geçen sınavlara ilişkin belge sunamayan veya bu sınavlardan başarısız
olan ve fakültelere kayıt yaptırmış olan öğrenciler Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfına de-
vam etmekle yükümlüdürler.

(7) Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler lisans programla-
rına başlama hakkını kazanırlar ve lisans öğrenimlerine başlarlar.

(8) Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını
tekrarlarlar. Tekrarlanan öğrenim sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavında da başarısız olan
öğrenciler, belirtilen yabancı dil yeterliliklerini sağlayana kadar lisans öğrenimlerine başlaya-
mazlar.

(9) Öğretim dili İngilizce veya Türkçe ve İngilizce karma olan öğretim programlarına
yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 8 – (1) Yabancı dil eğitimi amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre, Üni-

versite bünyesinde yabancı dil hazırlık sınıfı veya yabancı dil yüksekokulu açılabilir.
(2) Bu madde kapsamındaki yabancı dil eğitimi; 2547 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi

ve 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumla-
rında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik hükümleri ile Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır.

Öğrenci kimlik kartı
MADDE 9 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna dair

kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın
yerel veya ulusal bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde Öğrenci İşleri Mü-
dürlüğüne sunulması gerekir. Bu durumda, öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında
yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik
kartları geri alınır ve dosyalarında saklanır.

Öğrenim ücreti
MADDE 10 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Ödenecek yıllık ücret, ders

sayısı veya yarıyıl esasına göre hesaplanmayıp, güz ve bahar yarıyıllarından oluşan normal
eğitim süresi için ve her akademik yıl itibarıyla Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Eğitim ücreti, enflasyon oranı ve diğer ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, her
yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfındaki öğrenim süresi hariç, ön lisans ve lisans programları
için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami süreler içindeki ders tekrarları
ile azami süreler sonunda başarısız olan öğrencilerin ders tekrarları bakımından ödeyecekleri
öğrenim ücreti 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesindeki esaslara uygun olarak Mütevelli He-
yeti tarafından belirlenir.

(4) Öğrenim ücretlerini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin o
dönem için kayıtları yapılmaz, yenilenmez. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlana-
mazlar.

(5) Bir akademik yılın başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencinin,
herhangi bir sebeple, eğitim dönemi başlamadan Üniversiteden ayrılması halinde, yıllık öğre-
nim ücretinin dörtte birini ödemesi gerekir. Öğrenim ücretinin taksitini yatırmış oldukları ya-
rıyılın eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya
mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenim ücreti iade edilmez.

(6) Değişim programına katılan öğrencilerin öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üni-
versiteler arasındaki ikili anlaşmalar kapsamında belirlenir.
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Kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde her yarıyıl

kayıt yenilemeleri zorunludur.
(2) Öğrencinin yarıyıl kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği

yarıyıl dâhil, geriye yönelik öğrenim ücretinin tamamını ödemiş olması zorunludur. Bu koşulu
yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, öğ-
rencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturduk-
ları ders programlarını danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorundadırlar.
Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işleminin tümünden sorumludur ve ders kayıtlarını
bizzat kendileri yaptırmakla yükümlüdürler. Ders alma işlemini tamamlayan öğrencinin kaydı
yenilenmiş sayılır.

(4) Öğretim planında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamla-
mayan öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek
zorundadır. Bu durumdaki öğrenci, staj çalışması için kayıt yenilediği her yarıyılda, öğrenim
ücretinin dörtte birini öder.

(5) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyılda derslere ve sınavlara gire-
mezler; öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim sü-
resinden sayılır. Öğrenci, kayıtsız geçirdiği yarıyılın öğrenim ücretinin dörtte birini ödemek
koşuluyla ertesi yarıyıl başında kaydını yenileyebilir.

(7) İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin, bu yarıyılları takip eden yarı-
yılda akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıtlarını yenilemedikleri takdirde, öğren-
cilik statüleri askıya alınır. Bu durumdaki öğrenciler, azami öğrenim sürelerini tamamlayıp ta-
mamlamama durumlarına göre 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre ve
Mütevelli Heyeti tarafından kayıt yeniledikleri öğrenim yılı için belirlenen öğrenim ücretlerini
ödemek koşuluyla kayıtlarını yenileyebilirler.

(8) Öğrencilik statüsünün askıya alındığı süre içinde öğrencilik haklarından yararlanıl-
maz.

(9) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili birim yö-
netim kurulunun kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

Yatay ve dikey geçiş
MADDE 12 – (1) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı

düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki diploma prog-
ramları arasında yapılacak yatay geçiş ve intibak işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre
yapılır.

(2) Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına dikey geçiş işlemleri,
19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık-
öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönet-
melik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yatay veya dikey geçiş yapacak öğrenciler, bu
Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen yabancı dil yeterliliğine ilişkin koşulları da sağlamak
zorundadırlar. Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfına
devam etmekle yükümlüdürler.

Ders muafiyetleri ve intibak
MADDE 13 – (1) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı/mezun veya herhangi

bir nedenle ayrılmış olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek Üniversitenin
bir programına kayıt yaptırdıkları takdirde daha önce devam ettikleri aynı düzeydeki yüksek-
öğretim programında başarılı oldukları eşdeğer derslerden muafiyet talep edebilirler.
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(2) Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir ve öğrencinin in-
tibakı yapılır.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasına göre muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz.
(4) İntibakı yapılmış öğrencinin başarılı sayıldığı derslerin kredilerinin toplamının 17’ye

bölünmesi ile bulunan sanal yarıyıl sayısı, öğrencinin azami kanuni öğrenim süresinden düşülür.
İntibak ettirilen programın kalan derslerinin, kalan yarıyıl sayısı içinde başarı ile bitirilmesi
gerekir. Aksi takdirde öğrenciye 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde
işlem yapılır.

(5) Üniversiteye intibakı yapılmış öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için
Üniversitede en az dört yarıyıl kayıtlı olmaları şartı aranır.

Özel öğrenci statüsü
MADDE 14 – (1) Özel öğrenciler, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla kendi-

lerine dışarıdan derslere katılma izni verilen öğrencilerdir.
(2) Özel öğrencilerin başvuruları, alabilecekleri dersler ve ders saati toplamı ilgili bölüm

başkanlığının görüşü alınarak ilgili birim yönetim kurulunca karara bağlanır.
(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez ancak; istekleri halinde devam ve başarı

durumlarını gösteren bir belge verilir.
(4) Özel öğrenciler, katıldıkları derslerin kredileri esas alınarak Mütevelli Heyeti tara-

fından belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti öderler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim
MADDE 15 – (1) Üniversitenin eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, birim-

lerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.
(2) Birimlerin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl içi sınav, yarıyıl sonu ve bü-

tünleme sınav tarihleri, öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme, kayıt dondurma, yatay ve dikey
geçiş ve benzeri konulara ilişkin tarihleri akademik takvimde belirtilir.

Eğitim ve öğretim türleri ve modeli
MADDE 16 – (1) Üniversitede, örgün, yaygın ve bilgi iletişim teknolojilerine dayalı

olarak uzaktan öğretim türlerinde eğitim ve öğretim yapılabilir.
(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve

eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-
çimde saklanan bir soru bankasından her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(3) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Senato tarafından belirlenen esaslar çerçeve-
sinde öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi
ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü ön
lisans veya lisans düzeyinde uzaktan öğretim programları açılabilir.

Eğitim ve öğretim dönemleri
MADDE 17– (1) Üniversitede eğitim ve öğretim, yarıyıl (dönem) esasına göre düzen-

lenir.
(2) Yarıyıl esasına göre eğitim ve öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
(3) İngilizce hazırlık sınıfındaki süre hariç olmak üzere, lisans öğretiminin süresi sekiz

yarıyıl, ön lisans öğretiminin süresi ise dört yarıyıldır.
(4) Ara sınavların yapıldığı günler dâhil, bir yarıyıl en az yetmiş gündür. Cumartesi,

Pazar, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yarıyıl sonu sınavlarının günleri bu sürenin dı-
şındadır.

(5) Türk Dili, Yabancı Dil ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri ile Senato kararı
ile belirlenmiş dersler, gerektiğinde ilgili birim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında
veya ulusal bayram ve genel tatil günleri dışındaki Cumartesi veya Pazar günleri de yapılabilir.
Bu dersler açık veya bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan öğretim ile de veri-
lebilir.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                               29 Kasım 2012 – Sayı : 28482

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12



(6) Güz ve bahar yarıyılları dışında, ilgili birim kurullarının teklifi, Senatonun kararı
ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu uygulaması ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

(7) Yaz okulu, lisans eğitimi için öngörülen sekiz yarıyıllık, ön lisans eğitimi için ön-
görülen dört yarıyıllık öğretim süresinin dışında olup; akademik takvimi ve ücreti ayrı değer-
lendirilen öğretim dönemidir. Yaz okulunda geçirilen eğitim süresi, sekiz veya dört yarıyıllık
öğretim süresine eklenmez.

Öğretim planları ve dersler
MADDE 18 – (1) Birimlerde eğitim ve öğretim; teorik dersler, birden fazla bölüm ta-

rafından verilen çok disiplinli dersler, modüller, seminerler, uygulamalar, proje ve stüdyo, la-
boratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar,
bitirme projeleri ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin
gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

(3) Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tâbi ders
sayılır.

(4) Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Ders kredileri; ilgili programın diploma
düzeyi, alan için Türkiye yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı,
teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli ça-
lışma saatleri ile ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yet-
kinliklere o dersin katkısı göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenir.

(5) Nominal kredi yükü, normal öğretim süresi içerisindeki öğrenciler için, öğretim
planında öğrencinin bulunduğu yarıyılda alması öngörülen kredi miktarını; normal öğretim sü-
resini aşan öğrenciler için, öğretim planındaki en fazla krediye sahip yarıyıla ait kredi miktarını
gösterir. Maksimum kredi yükü, birinci ve ikinci yarıyıl hariç olmak koşulu ile genel not orta-
laması 2.00 ve üstü olan öğrencilerin nominal kredi yükünün 6 kredi üstünde alabilecekleri
kredi miktarıdır. Bulunduğu yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrencilere, ilgili
birim yönetim kurulu tarafından maksimum kredi yükünün üzerine ayrıca en fazla 6 kredi ve-
rilebilir.

(6) Birimlerin, Senato tarafından kabul edilen öğretim planlarına göre hazırlanan ders
programları, her eğitim ve öğretim yarıyılı başında öğrencilere duyurulur.

(7) Öğretim planlarında zorunlu sektörde eğitim (staj) öngörülebilir. Sektörde eğitime
ilişkin usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Zorunlu ve seçimlik dersler
MADDE 19 – (1) Öğretim planındaki dersler, zorunlu ve seçimlik derslerden oluşur.

Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri; seçimlik dersler ise öğrencinin öne-
rilenler içinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.

(2) Seçimlik dersler, tüm bölümlerin öğretim planlarından tek tek veya belirlenmiş ders
grupları içinden seçilebilir. Seçimlik dersler, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato onayı ile
açılır ve aynı usulle kaldırılır. İlgili birim yönetim kurulu, her bir seçimlik derse kaydolacak
öğrenci sayısına alt ve üst sınır getirebilir. Ayrıca ilgili birim yönetim kurulu başka birimlerden
alınabilecek seçimlik derslerle ilgili esasları belirler.

Ortak zorunlu dersler
MADDE 20 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde

geçen ortak zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi, Türk Dili dersi ve Ya-
bancı dil dersi en az iki yarıyılda zorunlu ve kredili ders olarak öğretim planında programlanır
ve okutulur.

Derse kayıt, ders ekleme ve dersten çekilme
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen süre içeri-

sinde, danışmanının onayını alarak, derslere kayıt olmak zorundadırlar. Öğrencilerin kayıt ol-
dukları her bir dersin, kendi öğretim planlarında bir karşılığının bulunması gerekir. Öğrenci
bu durumu danışmanına onaylatmakla yükümlüdür. Öğrenci, öğretim planında karşılığı bulun-
mayan bir dersi danışmanının onayı ile ortalamaya katılmadan alabilir. Bu şekilde alınan bir
dersin daha sonra ortalamaya katılması talep edilemez.
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(2) Öğrenciler, muaf sayılanlar hariç, birinci yarıyıllarında öğretim planlarında göste-
rilen tüm derslere kayıt olmak zorundadırlar. Birinci ve ikinci yarıyıllarda nominal kredi yü-
künden fazla kredi alınamaz. Öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda,  18 inci maddenin beşinci
fıkrasında belirtilen maksimum kredi yükünden fazla kredi alamazlar.

(3) Bulunduğu yarıyılın sonunda 6 kredi daha alarak mezun olabilecek durumda olan
öğrencilerin maksimum kredi yükleri, ilgili birim yönetim kurulu tarafından 6 kredi artırılabi-
lir.

(4) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar
kredi yüklerini aşmamak koşulu ve her bir ders için bir defaya mahsus olmak üzere danışma-
nının onayıyla ders ekleme ve/veya ders bırakma işlemi yapabilirler.

(5) Öğrenciler, ilk iki yarıyıl dışında, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son
başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak öğretim planındaki derslerden birinden tü-
müyle çekilebilirler. Öğrenciler, ilk iki yarıyıl hariç bir yarıyılda en fazla bir dersten, ön lisans
öğrenimi süresi içerisinde en fazla iki, lisans öğrenimi süresi içerisinde en fazla beş dersten
çekilebilir. Öğrencinin çekildiği ders alınmamış sayılır, not dökümünde W (çekildi) olarak gös-
terilir.

(6) Öğrenciler tekrarlamak veya ilk defa almak zorunda oldukları derslerin çokluğu ve
alınacak derslerin çakışması durumunda, kayıt olacakları yarıyılın öğretim planındaki derslerin
bir kısmını veya tamamını almayabilirler. Fakat bu sebeple derse kayıt olunamaması, 2547 sa-
yılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen öğretim süresinin işlemesine engel olmaz.

Danışmanlık
MADDE 22 – (1) Her öğrenci için, ilgili bölümce bir öğretim elemanı danışman olarak

seçilir. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu lisans
ve ön lisans programları, çift anadal ve yandal programları çerçevesinde öğrencinin alması ge-
reken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur. Öğrenci, yarıyıl
kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenler ve
ders programını danışmanına onaylatmakla yükümlüdür.

(2) Danışmanın kayıt süresi içerisinde geçerli mazereti nedeniyle Üniversitede bulu-
namayacak olması durumunda, durumunu yazı ile bölüm başkanlığına bildirmesi üzerine; bö-
lüm başkanı, danışman yerine geçici olarak bir öğretim elemanını görevlendirir ve bu durumu
ilgili öğrencilere duyurur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi, Sınavlar, Kayıt Dondurma,

İlişik Kesme ve Ayrılma, Diplomalar

Derslere devam ve başarı notu
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının

belirlediği esaslar doğrultusunda derslere, laboratuar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl
içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla
yükümlüdürler.

(2) Derslere %70, laboratuar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında
devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

(3) Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler. Bu du-
rumdaki öğrencilere bu dersten FX notu verilir ve bu öğrencilerin listesi derslerin son haftası
içerisinde ilan edilir.

(4) Tekrar alınan derslerde, öğrenci, derse devam koşulunu sağlamak, ara ve yarıyıl
sonu sınavlarına katılmak, yarıyıl içi eğitim ve öğretim etkinliklerine ilişkin diğer yükümlü-
lükleri yerine getirmek zorundadır. Tekrar alınan derslerin önceki yarıyıl içi ve yarıyıl sonu
notları dikkate alınmaz.

(5) Bir dersteki başarı değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı, en az bir ara sınavı ve bir
yarıyıl sonu sınavı yapılmak şartıyla, o dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders prog-
ramıyla belirlenir.
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(6) Yarıyıl içi çalışmaların türleri, bunların ve yarıyıl sonu sınavı notunun ders başarı
notuna katkısı, dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl derslerinin başlangıcında öğ-
rencilere duyurulur. Derslere ilişkin tüm yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavının not-
ları ilan edilir.

Notlar ve işaretler
MADDE 24 – (1) İlgili öğretim elemanı, öğrencinin ara sınavlarda, yarıyıl içi çalışma-

larda ve yarıyıl sonu sınavında gösterdiği başarısını değerlendirerek ve sınıfın genel başarı dü-
zeyini göz önünde bulundurarak, aşağıdaki tablodaki harf notlarından birini öğrencinin aldığı
ders için belirler. Harf notlarının ifade ettikleri başarı katsayıları aşağıda belirtildiği gibidir:

Harf Notu Katsayısı
A+ 4,00
A 4,00
A- 3,70
B+ 3,30
B 3,00
B- 2,70
C+ 2,30
C 2,00
C- 1,70
D+ 1,30
D 1,00
F 0,00
W Çekilme
I Eksik
T Transfer
S Yeterli
U Yetersiz
P Devam

(2) A+, FX, W, I, T, S, U, P notlarıyla ilgili esaslar şunlardır:
a) A+ notu : Bir derste istisnai üstün başarı gösteren öğrencilere A+ notu verilir. Ancak,

bir derste verilen A+ notlarının sayısı sınırlıdır. 25 kişiden az kayıtlı öğrencisi olan derslerde
A+ notu verilmez; öğrenci sayısı 25-74 arasındaysa 1 adet, 75-124 arasındaysa 2 adet, 125-174
arasındaysa 3 adet, 175-224 arasındaysa 4 adet, 225 veya daha çoksa 5 adet A+ notu verilebilir.

b) FX notu : Derslere yeterli düzeyde devam etmeyen veya ara sınav, yarıyıl sonu sınavı,
yarıyıl projesi ve benzeri gibi dersin temel değerlendirme etkinliklerine yeterli düzeyde katıl-
mayan öğrencilere FX notu verilir.

c) W notu : Öğrencinin dersten çekildiği durumlarda verilir. Alınan derse not çizelge-
sinde yer verilmekle birlikte, W notu ortalama hesaplarına katılmaz. Daha önceki bir yarıyılda
almış olduğu bir dersi, tekrar alıp sonra bu dersten çekilen öğrencilerin genel not ortalaması
hesaplanırken daha önce aldıkları not geçerli sayılır.

ç) I notu : Bir derste, harf notu verilebilmesi için gereken çalışmaları zorunlu nedenlerle
tamamlayamamış öğrencilere eksiklerini gidermek için süre tanımak amacıyla I notu verilebilir.
Bu durumdaki bir öğrencinin, hangisi daha yakın bir tarihteyse, harf notlarının ilan edildiği ta-
rihten itibaren en geç ondört gün içinde veya bir sonraki yarıyılın ders kayıtları başlayana kadar,
eksiklerini tamamlaması gereklidir. Dersi veren öğretim elemanının başvurusu ve bölüm baş-
kanının onayıyla bir sonraki yarıyılın ders kayıtları başlayana kadar ek süre verilebilir. Verilen
sürede eksiklerini tamamlayan öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından bir harf notu verilir.
Verilen süre bittiğinde I'dan farklı bir harf notu verilmemiş öğrencilere FX notu işlenir.
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d) T notu : Başka bir yükseköğretim kurumunda veya Üniversitenin başka bir eğitim
programında alınmış bir derse, öğrencinin halen kayıtlı olduğu programın bağlı bulunduğu
ilgili birim yönetim kurulu tarafından transfer edilmek üzere uygun bulunması durumunda
T notu işlenir. Alınan derse not çizelgesinde yer verilmekle birlikte, T notu ortalama hesaplarına
katılmaz. Bir dersin transfer edilmiş olması, müfredatta yer alan herhangi bir dersten muafiyet
için yeterli değildir.

e) S notu : Kredisiz derslerde başarılı bulunan öğrencilere verilir. Bu not, ortalama he-
saplarına katılmaz.

f) U notu : Kredisiz derslerde başarısız öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına
katılmaz.

g) P notu : Bir yarıyıldan çok süren kredili ya da kredisiz derslerde, son yarıyıldan ön-
ceki yarıyıllar sonunda verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

Başarı durumunun belirlenmesi
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları he-

saplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi saat değeri ile
öğrencinin aldığı ders notu katsayısının çarpılması ile bulunur. Yarıyıl not ortalaması, öğren-
cinin o yarıyıl aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin kredi saat değerleri
toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(2) Genel not ortalaması öğrencinin bölümüne girişinden itibaren aldığı derslerin tümü
dikkate alınarak elde edilir. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, önceki notlar yerine
o derslerden alınan en son not genel not ortalamasına dahil edilir. Gerek yarıyıl gerekse de
genel not ortalamaları virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır; ilgili not virgülden sonraki
üçüncü hane 5 veya daha fazla olduğunda yukarıya, 4 veya daha az olduğunda aşağıya yuvar-
lanır.

(3) Yaz dönemi sonunda öğrencilerin yaz döneminde kayıt yaptırdıkları derslerden al-
dıkları notlar dikkate alınarak genel not ortalamaları yeniden hesaplanır. Takip eden yarıyıl ba-
şında ders kayıtları, öğrencinin güncellenmiş genel not ortalamasına göre belirlenen yeni aka-
demik başarı durumuna bakılarak yapılır.

(4) Bir dersten A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, P veya S notlarından birini alan öğrenci,
o dersi başarmış sayılır.

(5) Bir dersten C-, D+ veya D notlarından birini alan öğrencinin o dersten başarılı sa-
yılabilmesi için genel not ortalamasının dersin alındığı yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda 2,00
veya daha yüksek olması gereklidir. Genel not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenciler, Sı-
namalı veya Başarısız öğrenci durumuna düşerler.

(6) Herhangi bir yarıyılda F, FX veya U notlarından birini alan öğrenci o dersten başa-
rısız sayılır. Üniversite Senatosu bazı dersler için C-, D+ veya D notlarını da, genel not ortala-
masına bakılmaksızın, başarısız olarak kabul etmekte yetkilidir.

(7) Bir yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 2,00 veya daha yukarı olan öğrenciler, Ba-
şarılı sayılırlar. Ancak, başarısız oldukları dersleri bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre tek-
rar almaları gerekir.

(8) Bir yarıyıl sonunda, yarıyıl not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan Başarılı durum-
daki öğrenciler o yarıyıl için şeref öğrencisi, 3,50 ve üstü olanlar ise yüksek şeref öğrencisi sa-
yılırlar. Şeref veya yüksek şeref öğrencisi olabilmek için, mezuniyet yarıyılı hariç, ilgili yarı-
yılda en az normal ders yükünün alt sınırının bir eksiği kadar ders almış olmak gereklidir. Öğ-
rencinin W notu aldığı dersler ders yüküne dahil edilmez. Mezuniyet sırasında genel not orta-
laması 3,00 - 3,49 arasında olan öğrenciler şeref öğrencisi, 3,50 ve üstü olanlar ise yüksek şeref
öğrencisi olarak mezun olurlar.

(9) Bir yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 1,80-1,99 arasında olan öğrenciler Sınamalı
öğrenci sayılırlar.

(10) Bir yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 1,80’den düşük olan öğrenciler Başarısız
öğrenci sayılırlar.
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Sınamalı ve başarısız öğrenciler
MADDE 26 – (1) Yarıyıl ders kayıtları sırasında, bir öğrencinin daha önceki yarıyıllarda

herhangi bir harf notu almamış olduğu bütün dersler, o öğrenci için yeni ders kabul edilir. Se-
nato bazı derslerin yeni ders olarak kabul edilmeyeceğine karar verebilir. Bir önceki yarıyıl
veya yaz dönemi sonunda sınamalı veya başarısız duruma düşmüş öğrenciler, sınırlı sayıda
yeni derse kayıt yaptırabilirler.

(2) Sınamalı öğrenciler, nominal kredi yükünün en fazla %60’ı kadar toplam krediye
sahip yeni derse kayıt yaptırabilir. Bu öğrenciler yeni derslerinin ve F, FX, U veya W notu al-
dıkları için tekrarladıkları dersleri ve önceki yarıyıllarda C-, D+ veya D notu aldıkları dersler-
den istediklerini tekrarlayarak genel not ortalamalarını yükseltmek zorundadır. Sınamalı bir
öğrenci, devam etmekte olduğu eğitim programında ikinci kez yarıyıl kaydı yaptırmakta ise
bu yarıyıl için toplam yeni ders kredi sınırlaması %85 olarak uygulanır.

(3) Başarısız öğrenciler, kredisiz dersler hariç hiçbir yeni derse kayıt yaptıramazlar. Bu
öğrenciler F, FX, U veya W notu aldıkları için tekrarladıkları dersleri ve önceki yarıyıllarda
C-, D+ veya D notu aldıkları derslerden istediklerini tekrarlayarak genel not ortalamalarını
yükseltmek zorundadır. Başarısız bir öğrenci, devam etmekte olduğu eğitim programında ikinci
kez yarıyıl kaydı yaptırmakta ise bu yarıyıl için toplam yeni ders kredi sınırlaması nominal
kredi yükünün %70’i olarak uygulanır.

(4) Sınamalı veya Başarısız durumdaki bir öğrenci, önceki yarıyıllarda C-, D+, D, F
veya FX notu almış olduğu bir seçmeli dersi tekrar etmek isterse, bu dersi veya ilgili bölüm
tarafından program müfredatında bu ders yerine kabul edilen bir başka seçmeli dersi alabilir.
Bu durumda söz konusu ders yeni ders sayılmaz.

(5) Yaz döneminde ders almak isteyen sınamalı ve başarısız durumdaki öğrencilere bu
maddede sözü edilen yeni ders sınırlamaları uygulanmaz.

(6) Uzatmalı öğrenci statüsündeki öğrencilere bu maddede sözü edilen yeni ders sınır-
lamaları uygulanmaz.

(7) Özel ve haklı durumlarda Sınamalı veya Başarısız durumdaki öğrenciler, bölüm
başkanının önerisi ve ilgili dekan veya müdürün onayı ile bir ek yeni ders veya toplam kredisi
nominal kredi yükünün %20’sini geçmemek şartıyla ek yeni dersler alabilirler.

(8) Sınamalı veya başarısız durumdaki bir öğrenci, herhangi bir yarıyıl başında kayıt
yaptırabileceği bütün derslere kayıt yaptırdıktan ve ek yeni ders hakkını da kullandıktan sonra,
öğrencinin ders yükü normal ders yükü aralığının alt sınırının bir eksiğinden daha az ise, bölüm
başkanının önerisi ve ilgili fakülte dekanının/yüksekokul müdürünün onayı ile o yarıyıl için
ek yeni dersler alarak toplam ders sayısını normal ders yükü aralığının alt sınırının bir eksiğine
tamamlayabilir.

Ders tekrarı
MADDE 27 – (1) Program müfredatında bulunan bir dersten, bu Yönetmeliğin 25 inci

maddesinin altıncı fıkrasında belirtildiği biçimde, başarısız olan öğrenciler bu dersleri takip
eden iki yarıyıl içerisinde tekrar almak zorundadır. İlk iki yarıyılın İngilizce derslerinde başarılı
olamayan öğrencilerin, ilgili dersi verildiği ilk yarıyılda almaları zorunludur.

(2) Tekrarlanması gereken ders eğer müfredattan çıkartılmış ve artık verilmeyen bir
ders ise, öğrenci bu ders yerine bölüm tarafından önerilen ve ilgili birim yönetim kurulunun
onayladığı eşdeğer bir dersi alabilir; bu durumda önce alınan ders not çizelgesinde yer alır
ancak genel not ortalamasına dahil edilmez.

(3) Sınamalı veya başarısız öğrenciler, önceki yarıyıllarda C-, D+ veya D notu aldıkları
derslerden istediklerini tekrarlayabilirler.

(4) Uzatmalı statüdeki öğrenciler hariç, başarılı durumdaki öğrenciler bulundukları ya-
rıyılda almaları gereken derslere ek olarak, son iki yarıyılda kayıt yaptırıp B-, C+, C, C-, D+
veya D notu almış oldukları dersleri, söz konusu derslerde yer bulunması kaydıyla tekrar ala-
bilirler. Bu şekilde tekrarlanan derslere hangi tarihlerde kayıt yaptırılabileceği Rektörlük tara-
fından belirlenerek duyurulur.
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(5) Tekrarlanacak dersin seçmeli bir ders olması durumunda, söz konusu dersin yerine
aynı seçmeli ders kümesinden başka bir ders alınabilir; bu durumda önce alınan ders not çizel-
gesinde yer alır ancak genel not ortalamasına dahil edilmez.

Sınavlar
MADDE 28 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, ara ya da yarıyıl sonu sınavı

yerine yapılan mazeret sınavı bütünleme ve tek ders sınavından oluşur.
(2) Sınavlar yazılı veya sözlü, yazılı ve sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.
(3) Sınavlar, birimler tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınav-

lara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur.
(4) Üniversite binaları dışında sınav yapılmaz. Ancak, bilgi ve iletişim teknolojilerine

dayalı olarak uzaktan eğitim çerçevesinde yapılan sınavlar ile ilgili birim yönetim kurulu kararı
ile arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, Üniversite binaları dışında da yapı-
labilir.

(5) Gerek görüldüğünde sınavlar, ilgili birim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında
veya ulusal bayram ve genel tatil günleri dışındaki Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(6) Yazılı sınav kâğıtları ve ilgili diğer belgeler ilgili birim tarafından belirlenen kural-
lara göre iki yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanak düzenlenmek suretiyle imha
edilir.

Ara sınav
MADDE 29 – (1) Ara sınav, ilgili birimin eğitim-öğretim programında öngörülen dersin

yarıyılı içinde yapılan sınavdır.
(2) Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır.
(3) Tekrarlanan dersler dâhil mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu, sıfır (0) sayılır

ve dersin not ortalaması buna göre hesaplanır.
(4) Ara sınavlara girilmemesi, yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya engel olmaz.
Yarıyıl sonu sınavı
MADDE 30 – (1) Yarıyıl sonu sınavı, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sı-

navdır.
(2) Her dersin yarıyıl sonu sınavları, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Bir dersin

yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için;
a) Teorik derslerin en az % 70’ine katılmak,
b) Uygulamalı derslerde, uygulamaların en az % 80’ine katılmak ve başarılı olmak
gerekir.
(3) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler ilgili dersten FX almış sayılırlar.
(4) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.
Mazeret sınavı
MADDE 31 – (1) Mazeret sınavı, ara sınav veya yarıyıl sonu sınavı yerine yapılan sı-

navdır.
(2) Sağlık veya diğer haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınav ile yarıyıl sonu

sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi
koşuluyla, mazeret sınavlarına girebilirler.

(3) Sağlık raporları ile diğer haklı ve geçerli nedenlerin mazeret sınavına girmeye hak
kazandırıp kazandırmayacağına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Üniversiteyi temsilen görevlendirilen ve bu nedenle ara sınavına giremeyen öğren-
ciler için, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır.

(5) Öğrenciler, raporlu veya görevli olduğu süreler içinde yapılan sınavlara giremez;
girdiği takdirde aldığı not geçersiz sayılır.

(6) İlan edilen tarihte yapılan mazeret sınavına girmeyen öğrencilere, bir daha mazeret
sınavı hakkı verilmez.
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Bütünleme sınavı
MADDE 32 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları dersler için dönem sonunda yapılacak

bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Bütünleme
sınavına girebilmek için öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını sağlamış olması
gerekir.

Tek ders sınavı
MADDE 33 – (1) Mezun olabilmek için bu Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu staj,

bitirme projesi, derse kayıt, derse devam ve genel not ortalaması gibi mezuniyet için gerekli
diğer tüm koşulları sağlamış olduğu halde, sadece bir dersten başarısız durumda olan öğrenciler
için tek ders sınavı açılabilir.

(2) Tek ders sınavı, güz, bahar dönemleri ve varsa yaz okulu sonundaki yarıyıl sonu sı-
navlarından sonra yapılır. Tek ders sınavında ders başarı durumu sadece tek ders sınavı notu
ile belirlenir.

(3) Öğrenciler tek ders sınavı için ücret ödemezler.
Sınav notlarına itiraz
MADDE 34 – (1) Öğrenciler, sınav notlarının ilan edilmesinden itibaren üç iş günü

içerisinde, maddi hata gerekçesiyle, ilgili birimlere yazılı olarak başvurup sınav notuna itiraz
edebilirler. İlgili birimler sınav kâğıdında sadece maddi hata incelemesi yaparak, maddi hata
tespit edilmesi durumunda ilgili öğretim üyesine sınavı tekrar inceleterek, öğrencinin itirazını
ve öğretim üyesinin değerlendirmesini, iki hafta içinde ilgili yönetim kurulunda karara bağlar
ve öğrenciye bildirir. Sonucu ilan edilmiş sınav belgelerinde maddi hata dışında inceleme ve
yeniden değerlendirme yapılmaz.

Öğrenim süresi
MADDE 35 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin ders-

lerin verildiği dönemden başlamak üzere; her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakıl-
maksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl içinde ba-
şarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirlenen
koşullar çerçevesinde Senatoca belirlenen esaslara göre ve Mütevelli Heyeti tarafından tespit
edilen öğrenim ücretlerini ödemek suretiyle öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabi-
lirler. Bu durumdaki öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarında geçen eğitim-öğretim süresi, yukarıda
belirtilen sürelere dâhil değildir.

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-
resinden sayılır.

Kayıt dondurma
MADDE 36 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde

Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir:
a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olay-
lar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması
şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğren-
cinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin
olması,

d) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kal-
dırılması suretiyle askere alınması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,
f) Üniversite Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya

çıkması.
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(2) Öğrencilere bir defada en çok iki yarıyıl, öğrenim süresince de en çok dört yarıyıl
kayıt dondurmalarına izin verilebilir.

(3) Öğrencilerin kayıt dondurma başvurularını, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b),
(c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirlenen sebeplerin ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç
onbeş gün, (g) bendinde belirlenen durumlarda ise kayıt işlemlerinin tamamlanmasından iti-
baren en geç bir ay içinde yapmaları zorunludur.

(4) Öğrenciler kayıt dondurma başvurularını, haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan bel-
geleri de ekleyerek kayıt dondurma talep formu doldurarak Öğrenci İşleri Müdürlüğüne ya-
parlar. Bu başvurular Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri ve-
rilmez. Kayıt dondurma halinde öğrencinin 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngö-
rülen azami öğrenim süresi işlemez. Kayıt dondurulan süreler zarfında öğrenciye giremediği
laboratuvar, uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez; yarıyıl sonu ve
mazeret sınavları açılmaz. Öğrenci, kayıt dondurma süresinin sonunda kaldığı yerden eğitim
ve öğretime devam eder.

(6) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal bozuklukları nedeniyle tüm öğretim süresi içinde
devamsızlığı dört yarıyılı aşan öğrenciler öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, bu
öğrencilerden yeniden sağlık raporu almaları istenir. Bu sağlık raporu Üniversite Yönetim Ku-
rulunca incelendikten sonra öğrencinin öğrenimine devam edip edemeyeceğine karar verilir.
Öğrenimine devam edemeyeceklerine karar verilen öğrencilerin fakülte, yüksekokul, meslek
yüksekokulu ile ilişikleri kesilir.

(7) Kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencinin bu talebinin işleme konulabilmesi
için öğrenim ücretinin üçte birini ödemesi zorunludur. Aksi halde kayıt dondurma kararı işleme
konulmaz.

(8) Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burs-
lardan yararlanamazlar.

İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin, aşağıdaki hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı

ile Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması,
b) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine

göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
c) Öğrencinin ruhsal hastalığı sebebiyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık ra-

poru ile belgelendirilmesi,
ç) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğrenim kurumuna geçiş yapması.
(2) İlişiği kesilen öğrencilere, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmaları

halinde, durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belge-
lerden sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi
öğrencinin dosyasında saklanır.

(3) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda, ücrete ilişkin olarak Se-
nato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Geçici mezuniyet belgesi
MADDE 38 – (1) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara, yazılı istekleri üzerine

diploma bilgilerini içeren geçici mezuniyet belgesi, tarih ve sayı numarası verildikten sonra,
imza karşılığı verilir. Bu belgenin bir sureti de ilgilinin dosyasında muhafaza edilir.

(2) Geçici mezuniyet belgesinin sağ alt köşesi, ilgili dekan, yüksekokul/meslek yük-
sekokulu müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.

(3) Ön lisans diploması alan öğrencilerin, herhangi bir nedenle lisans öğrenimlerine
devam etmeleri durumunda ön lisans diplomasını iade etmeden devam etmek istedikleri lisans
programlarına kayıtları yapılmaz.

(4) Geçici mezuniyet belgesi mezun durumdaki öğrencinin bizzat kendisine veya be-
lirlediği vekiline teslim edilir.
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Lisans diploması
MADDE 39 – (1) Dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte ve yüksekokul eğitim-

öğretim programlarının öğretim planında yer alan derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet
için gerekli krediyi tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalamasını (AGNO)  en az 2,00 düzeyine
çıkarmış ve ilgili birim tarafından belirlenen staj ve diğer tüm çalışmaları tamamlamış öğrenci,
koşullu başarılı dersleri var olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine ilgili birimin
lisans programının diploması verilir.

(2) Üniversiteden mezun olanlara, mezuniyet derecesini, ağırlıklı genel not ortalamasını,
devam ettikleri bölüm veya program ile aldıkları ders, proje, laboratuar ve bitirme projesini,
başarı notlarıyla birlikte gösteren not döküm çizelgesi verilir.

(3) Diploma ya da not döküm çizelgesi mezun durumdaki öğrencinin bizzat kendisine
veya belirlediği vekiline teslim edilir.

Ön lisans diploması
MADDE 40 – (1) Dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte ve yüksekokul eğitim-

öğretim programlarının ilk dört yarıyılındaki ve/veya ilk iki yılındaki bütün derslerinden başarılı
ve AGNO’su 2,00 ve üzeri olan, ancak öğrenim gördükleri programları tamamlayamayan veya
tamamlamayan öğrencilere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Li-
sans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları
veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans
diploması verilir.

(2) İki yıl süreli meslek yüksekokullarının öğretim planında gösterilen öğrenimi izle-
yerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, AGNO’sunu
en az 2,00 düzeyine çıkarmış ve ilgili birim tarafından belirlenen staj ve diğer tüm çalışmaları
tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine
ilgili birimin ön lisans diploması verilir.

(3) Ön lisans diploması ya da not döküm çizelgesi mezun durumdaki öğrencinin bizzat
kendisine veya belirlediği vekiline teslim edilir.

Diploma eki
MADDE 41 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, Öğrenci İşleri Müdürlüğü

tarafından diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin ders planında bulunan dersler ve AKTS
kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alır.

(2) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.
Onur ve yüksek onur öğrencisi
MADDE 42 – (1) Bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başar-

mış olan öğrencilerden, yarıyıl not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi;
3,50-4,00 arasında olanlar ise yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Herhangi bir yarıyılda not
belgesinde K, FF veya VF bulunan öğrenciler not ortalamalarını tuttursalar bile, o yarıyılda
onur ve yüksek onur öğrencisi olamazlar.

(2) Tüm derslere ilişkin AGNO’su 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur listesine;
3,50-4,00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve
yüksek onur listesine giren mezunların durumu not döküm çizelgesinde belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sektörde eğitim
MADDE 43 – (1) Sektörde eğitim, öğrenci ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçtiğinde yedi

hafta, üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçtiğinde ise sekiz hafta olmak üzere toplam onbeş
hafta olarak gerçekleştirilir.

(2) Sektörde eğitim dönemlerine ait, varsa, sertifikalar mezuniyet sırasında diploma ile
birlikte öğrenciye verilir.

(3) Sektörde eğitim, Üniversitenin bu amaçla protokol imzaladığı firma, kurum ve ku-
ruluşlarda, Üniversitenin belirleyeceği takvim çerçevesinde yapılır.
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(4) Sektörde eğitim programının yürütülmesi, öğrenci ve işyerlerinin eşleştirilme yön-
temi, program süresince öğrencilerin yükümlülükleri, başarı kriterleri ve öğrencilerin izlenmesi
Senato tarafından belirlecenecek esaslarla düzenlenir.

(5) Öğrenci, ilgili birimin uygun görüşü olmadan, sektörde eğitim döneminde Üniver-
sitede öğrenci olarak veya diğer üniversitelerde özel öğrenci olarak ders alamaz; alınmış dersler
öğrencinin programına sayılmaz.

(6) Öğrenci mezun olabilmek için sektörde eğitimi başarı ile tamamlamak zorundadır.
Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 44 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim ku-

rumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca kurumlar arasında öğrenci değişim programları
uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve
bu süre öğretim süresinden sayılır. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim
Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetleri; öğrencinin kendi öğretim planındaki ders, uygulama, staj ve benzeri
faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi ve ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim
yönetim kurulu kararı ile önceden belirlenir.

(3) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında; öğrencinin aldığı
dersler hakkında, danışmanın önerisi de dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararıyla
intibak işlemi yapılır.

(4) Eşdeğerliliği tanınan ve intibakı yapılan derslerin kredi ve notları, transfer kredisi
olarak sayılır ve öğrencinin not döküm çizelgesine işlenir.

(5) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye ge-
len öğrencilerin işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili birim kurul-
larının kararları ile yürütülür. Öğrencilere seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir not
döküm çizelgesi verilir.

Etkinliklerde görevlendirme
MADDE 45 – (1) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi

etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına ka-
tılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, öğrencinin devam
süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu öğrenciler, anılan süreler içinde giremedikleri sınav-
lara, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihe göre girerler.

Tebligat
MADDE 46 – (1) Öğrencilere resmi olarak yapılması gereken her türlü tebligat ilgili

mevzuat hükümlerine göre öğrenci için yaratılan elektronik posta adresine, elektronik tebligat
olarak yapılabilir. Bunun olmadığı durumlarda tebligat, öğrencilerin Üniversiteye kayıt sıra-
sında bildirdikleri adrese iadeli ve taahhütlü olarak yapılmak ve ilgili birimde ilan edilmek su-
retiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Öğrenci
İşleri Müdürlüğüne makul süre içerisinde yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da eksik
bildiren öğrencilerin bu adreslerine yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu
kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik, 2012-2013 eğitim öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uluslararası Antalya Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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29/11/12 PERŞ  CAYMAZ 
9478 

MUTLAKA GÜNÜNDE 
ARTIRMADAN ORTASAYFA 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 29 Kasım 2012 
PERŞEMBE Sayı : 28482 

İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA EKSİLTME İHALE İLÂNLARI 

1 ADET SERVİS ODAKLI MİMARİ VE BİLİŞİM ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1 adet servis 

odaklı mimari ve bilişim ürünü, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz 
tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 
piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla  
birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06.12.2012 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9478/1-1 
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21 KALEM KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEME VE 
EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı 21 kalem kişisel koruyucu donanım malzeme ve ekipmanları, Ofisimiz tip 
ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve 
ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

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

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI İHTİYACI DONANIM MALZEMESİ 

NO MALZEMENİN CİNSİ 
İHALE DOKÜMAN 

BEDELLERİ 
1 21 kalem kişisel koruyucu donanım malzeme ve ekipmanları 100.-TL 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.   
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 
ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis 
veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06/12/2012 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 
Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 
verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilememesi 
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 
teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir.  

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9479/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
T.K.İ./G.L.İ. Müessesesi-Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan, 2 adet Hizmet alımı işi, Açık İhale Usulü ile ihale 

edilecektir. 
1 - İdarenin 
Adresi : Gümüşpınar Köyü Orhaneli/Bursa  
Telefon ve faks numarası : (0224) 827 64 71 - (Faks) 827 64 34 - 827 64 79 
Elektronik posta adresi (varsa) : blisatinalma@bli.gov.tr. 
2 - İhale konusu işlerin  
a) Niteliği, türü ve miktarı:  
1 - Hizmet alımı / İşletme Müdürlüğümüz, Açık ocaklarındaki Harmancı-Manevracı işleri 

ile ve Su Tulumbalarının Çalıştırılması ve bakımı işlerinin (1 Maden Mühendisi, 3 Tekniker ve 20 
işçi 12 Ay, 9 işçi 9 Ay, 1 adet (4X4 çeker) Pick-Up ile toplam 12 Ay süreli ) yaptırılması işi.  

2 - Hizmet alımı/Keles İstihsal-Kontrol Şube Müdürlüğüne ait 2 adet ısı merkezinin (1 makine 
teknikeri, 2 sıhhi tesisat usta, 12 ateşçi-kaloriferci ile toplam 11 Ay süreli) çalıştırılması hizmet 
alımı işi. 

b) Teslim yeri : 1 - Hizmet alımı, B.L.İ. Müdürlüğü, Gümüşpınar Köyü/Orhaneli-BURSA 
 2 - Hizmet alımı, Keles İstihsal Kontrol Şube Müdürlüğü, Harmanalanı 

Köyü/Keles-BURSA 
3 - İhalelerin 
Yapılacağı yer : B.L.İ. Müdürlüğü (Satın Alma Şube Müdürlüğü İhale Salonu) Gümüşpınar 

Köyü/Orhaneli-BURSA 
Tarih ve saatleri 

- İKN-2012/178124 Harmancı-Manevracı işlerin yaptırılması  
               ve Tulumbalarının çalıştırılması 14.12.2012,-14:00  

- İKN-2012/178134 Isı Merkezlerinin çalıştırılması işi. 17:12.2012,-14:00  
4 - İhale dokümanları aşağıda yazılı adreslerde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 

KDV. Dahil 100,00-TL.’sı bedel ile satın alınabilir. 
- İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: www.bli.gov.tr 
- BURSA’da: B.L.İ. Müdürlüğü-Satın Alma Şube Müdürlüğü 
  (Gümüşpınar Köyü/Orhaneli) 0224 827 64 71 
- ANKARA’da: TKİ Genel Müdürlüğü-Satın Alma Daire Başkanlığı  

              (Hipodrom Cad. No: 12/Y.Mahalle) 0312 540 10 00 
- İZMİR’de: TKİ. Gümrük Şefliği (Erzene Mah.78. Sok. No: 3/Bornova) 0232 339 26 71 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
5 - Teklifler, İhale tarih saatine kadar B.L.İ. Genel Muhaberat Servisine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak belirtilen saat’ten sonra 
İşletmemiz Genel Muhaberat Servisine intikal eden teklifler dikkate alınmayacak ve açılmadan 
iade edilecektir.  

6 - İstekliler tekliflerini her iki İhale için, birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale üzerine 
kalan istekliler ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme İmzalanacaktır. 

7 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Verilecek olan geçici teminatın geçerlilik süresi, tekliflerin 
geçerlilik süresinden itibaren en az (30) gün fazla olmalıdır.  

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

9 - Kurumumuz bu ihaleler ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri 
hariç 4734 ve 4735 sayılı kanuna tabi değildir.  9474/1-1 
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KAĞIT ROZET ETİKET VE KAĞIT BOYUN ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kurumumuz Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmelerinin 3 yıllık ihtiyacı için aşağıda 

cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler idari ve teknik şartname hükümlerine göre ilanen ihale 
edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
 

SIRA NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 
1 Kağıt Rozet Etiket 1.300.000.000 ADET 
2 Kağıt Boyun Etiketi 1.300.000.000 ADET 

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

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Gazlıgöl Mevkii İhsaniye/AFYONKARAHİSAR” adresindeki Kızılay 
Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi 
No:18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 200,00 TL 
karşılığında temin edilebilir. 

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden 
ulaşılabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 10 ARALIK 2012 günü saat 10:00’a kadar Genel 
Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 
açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 9485/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN  

EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy İşletme Müdürlüğünden:  
1 - Satışa esas bedeli en az 172,80 TL ile en çok 321.801,34 TL arasında değişen; 

06/12/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 18,00 TL, en çok 
32.181,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında giyim eşyası, gözlük, 
motor, kozmetik eşya, kumaş, elektronik devre, aksam, iplik, sentetik taş, saç bakım malzemesi, 
giyim eşyası, okul ve büro malzemeleri, boya, çanta v.b. 28 (yirmisekiz) grup eşya açık artırma 
suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale 
salonunda 07/12/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz 
konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 
adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel 
karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 9483/1-1 
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DEMİRBAĞ FIRÇALARI VE KELEPÇESİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 
İşin adı : Demirbağ fırçaları ve kelepçesi alımı işi 4734 sayılı 

kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 
yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2012/175092 
Dosya No : 1226096 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN 

SOYAK SOKAK NO: 2   57090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Demirbağ fırçaları ve kelepçesi: 4 kalem 
b) Teslim yeri : TTK. Üzülmez T.İ.M, iş sahası Zonguldak 
c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 1. parti 60 takvim günü 
                                              2. parti 120 takvim günü 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  
  Bülent Ecevit Caddesi No: 2      ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati  : 17.12.2012 - 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 90,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 17.12.2012 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 
- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 9414/1-1 
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PİLOT ÖLÇEKLİ KRİSTALİZATÖR SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 
İhale Kayıt Numarası : 2012/170870 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra 

Sok. No: 1/A 06010 Keçiören/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 3122942217 - 3122942245 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın niteliği, 
     türü ve miktarı : 1 Adet Pilot Ölçekli Kristalizasyon Sistemi 
3 - İhalenin/Yeterlik Değerlendirmesinin: 
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Gen. Müd. Keçiören/ 

ANKARA 
b) Tarihi ve saati : 13.12.2012 - 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 
4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu, 
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 
4.1.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belgeyi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 
edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 
4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
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bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 
4.1.10. Mali durum belgesi; (Bu madde boş bırakılmıştır) 
4.1.11. İş Deneyim Belgesini; İstekliler, teklif edilen bedelin %10 undan az olmamak 

üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 
kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili 
iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir. 

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, İsteklinin boraks/borik asit veya benzer 
proseslere ait evaporasyon / kristalizasyon / reaksiyon sistemleri ile ilgili yaptığı mühendislik,  
imalat ve montaj işleri. 

4.1.12. Teknik şartnamenin “ Teklifle birlikte istenilen bilgiler” başlıklı 6. maddesinde 
istenen bilgi ve belgeler teklifle birlikte verilecektir. 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 4.1.2, 4.1.3 ve 4.1.4 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

5- İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 
(12. Kat 1216 no’lu oda) Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ANKARA (Tel: 0 
312 294 23 47) adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 
200,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta ve 
kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 210,00 TL doküman bedelini Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Ziraat Bankası Ankara 
Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN no: TR080001001745377122455001) 37712245-
5001 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi 
için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks 
numaralarını belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin 
dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarda yer alan faks numarasına veya posta 
yoluyla bildirecektir. Teşekkül talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. 
Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül 
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

6 - Teklifler 13.12.2012 Perşembe günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 
ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 
Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

 9451/1-1 
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1.400 TON ENDÜSTRİYEL SODYUM KLORÜR (NaCI) SATIN ALINACAKTIR 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden: 
İşletme Müdürlüğümüz ihtiyacı olan, 1.400 Ton Endüstriyel Sodyum Klorür (NaCI) Satın 

Alımı işi olup, şartname eklerinde detaylandırılmıştır. 
İhale Kayıt No : 2012/176132 
1 - İdarenin 
a) Adresi  : Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA 
b) Telefon-Faks Numarası : 0 274 461 34 00 - 274 461 34 03 
c) Elektronik Posta Adresi  : emet-ticaret@etimaden.gov.tr 
2 -  İhale konusu işin 
Niteliği, Türü ve Miktarı : İşletme Müdürlüğümüz ihtiyacı olan, 1.400 Ton 

Endüstriyel Sodyum Klorür (NaCI) Satın Alımı işi 
3 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
4 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz görülebilir ve 75,00 TL. bedelle 

temin edilebilir. 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 
(43700 Emet/KÜTAHYA Tel: 0.274.461 34 00) 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 
(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010/Etlik-Keçiören/ANKARA, 
Tel : 0 312 294 20 00) 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü 
(Atatürk Bulvarı No: 156 (34134) Aksaray/İSTANBUL Tel: 0.212.527 09 09) 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü 
(Halit Ziya Bulvarı No: 1 /İZMİR Tel: 0.232.484 37 17) 
5 - Teklifler, 17/12/2012 tarihi saat 14:00’e kadar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA adresindeki Teşekkülün Muhaberat 
Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer: Emet Bor İşletme Müdürlüğü 
b) Tarihi - Saati: 17/12/2012 - 14:00 
c) İhale Usulü: Açık İhale Usulü “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet 
Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre. 

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir: 

7.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu, 
7.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 
7.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belgeyi. 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 
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7.1.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

7.1.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak 
edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 

7.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 
7.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 
7.1.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge 

7.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 
7.1.10. İş Deneyim Belgesini, 
İstekliler, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif 
edilen bedelin %25’i oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin İş deneyimlerini 
sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımları İhaleleri 
Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir. 

7.1.10.1. Her türlü tuz alım ve satım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.2, 7.1.3. ve 7.1.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, bu ortak 7.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

8 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 
gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 
olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte 
serbesttir. 9518/1-1 

————— 
MUHTELİF HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

İşletmemiz Espey Açık İşletme sahasında ve Hisarcık Açık İşletme sahasında olmak üzere 
formasyonların yüklenebilir – taşınabilir boyutlarda gevşetilmesi için gerekli patlatma deliklerinin 
İdarenin derin lağım makinaları ile delinmesinden sonra İdare yetkililerinin belirlediği zamanda, 
uygun cins ve miktarlarda patlayıcı maddelerin depodan alınarak patlatma alanına getirilmesi 
götürülmesi, deliklerin doldurulması işlerini kapsayan patlatma hizmeti işi olup, şartname 
eklerinde detaylandırılmıştır. 

İhale Kayıt No : 2012/176583 
1 - İdarenin 
a ) Adresi  :  Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA 
b) Telefon-Faks Numarası :  0 274 461 34 00 – 274 461 34 03 
c) Elektronik Posta Adresi : emet-ticaret@etimaden.gov.tr 
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2 - İhale konusu işin 
Niteliği, Türü ve Miktarı : İşletmemiz Espey Açık İşletme sahasında ve Hisarcık 

Açık İşletme sahasında olmak üzere formasyonların 
yüklenebilir – taşınabilir boyutlarda gevşetilmesi için 
gerekli patlatma deliklerinin İdarenin derin lağım 
makinaları ile delinmesinden sonra İdare yetkililerinin 
belirlediği zamanda, uygun cins ve miktarlarda patlayıcı 
maddelerin depodan alınarak patlatma alanına getirilmesi 
götürülmesi, deliklerin doldurulması işlerini kapsayan 
patlatma hizmeti işi 

  Kapsüle Duyarlı P.M  :   1.200 Kg. 
  ANFO : 29.200 Kg. 
  Non-Elektrik Kapsül  :   1.450 Adet 
  Elektrikli Kapsül  :      100 Adet 
  Emülsiyon  : 22.000 Kg. 
3 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
4 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz görülebilir ve 75,00 TL. bedelle 

temin edilebilir. 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 
(43700 Emet/KÜTAHYA Tel: 0.274.461 34 00) 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 
(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010/Etlik-

Keçiören/ANKARA,Tel : 0 312 294 20 00) 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü 
(Atatürk Bulvarı No: 156 (34134) Aksaray/İSTANBUL Tel: 0.212.527 09 09) 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü 
(Halit Ziya Bulvarı No: 1 /İZMİR Tel: 0.232.484 37 17) 
5 - Teklifler, 18/12/2012 tarihi saat 14:00’e kadar, Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA adresindeki Teşekkülün 
Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer: Emet Bor İşletme Müdürlüğü 
b) Tarihi – Saati: 18/12/2012–14:00 
c) İhale Usulü: Açık İhale Usulü “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet 
Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre. 

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir: 

7.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu, 
7.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 
7.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belgeyi. 
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b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

7.1.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 
b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

7.1.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak 
edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 

7.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 
7.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 
7.1.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge 

7.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 
7.1.10. İş Deneyim Belgesini, 
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %25’i oranından az 
olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi, 

7.1.11.1. Her türlü malzemeli patlatma hizmeti ve patlatma malzemeleri satış işlemi 
benzer iş olarak kabul edilecektir. 

7.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.2, 7.1.3. ve 7.1.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

7.3.1. İstekliler Teşekküle vereceği patlayıcı maddelere ait Kalite Belgelerini, 
7.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler; 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi 

ve/veya kapasite raporu, 
b) İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının 

sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğu gösteren belgeler, 
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise 

yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini, 
8 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 
olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte 
serbesttir. 9519/1-1 
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KUZEY MARMARA (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ ODAYERİ – 
PAŞAKÖY (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) KESİMİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ 

İLE YAPILMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVRİ PROJESİNİN YAPIM 
DÖNEMİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ İHALE İLANI 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 

İHALE KONUSU 
İHALE DOSYASI 

SATIŞ BEDELİ 
(KDV DAHİL) 

GEÇİCİ TEMİNAT 
TUTARI 

İHALE 
TARİH/SAATİ 

Kuzey Marmara (3. Boğaz 
Köprüsü Dahil) Otoyolu 
Projesi Odayeri – Paşaköy 
(3. Boğaz Köprüsü Dahil) 
Kesimi Yap-İşlet-Devret 
Modeli ile Yapılması, 
İşletilmesi ve Devri Projesi 
Yapım Dönemi Müşavirlik 
Hizmeti 

20.000 TL 3.000.000 TL 05 Şubat 2013 / 
Saat: 10:00 

 
1 - “Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Odayeri – Paşaköy (3. Boğaz 

Köprüsü Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesi Yapım 
Dönemi Müşavirlik Hizmeti” işinin ihalesi; 05.02.2013 günü saat 10:00’da Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA A-Blok Giriş Katı 
Küçük Toplantı Salonunda, İhale Komisyonu huzurunda kapalı teklif alma usulüne göre 
yapılacaktır. 

2 - İHALENİN KONUSU: 27Aralık 2010 tarih ve 2010/T47 sayılı Yüksek Planlama 
Kurulu Kararına dayalı olarak 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun” ve 94 / 5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre 
görevlendirilmesi yapılmış olan Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi 
Odayeri – Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, 
İşletilmesi ve Devri Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti İşi. 

3 - İstekliler; ihale dosyasını 3 Aralık 2012 tarihinden itibaren Karayolları Genel 
Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat: 3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye 
ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 20.000 TL’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen 
istekliler, dosya bedeli olan (KDV Dahil) 20.000 TL.’yi Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, 
Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz 
karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale 
dosyasını alabileceklerdir. 

4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 3.000.000.-TL (Üç Milyon Türk Lirası)’dır. 
Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin 28. Maddesinde belirtilmiştir. 

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale 
tarihinde ihale saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığında (B 
Blok Kat:3) İhale Komisyonu Başkanlığına elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün 
ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır. 

6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, İdari Şartnamenin ikinci bölümünde 
belirtilmiştir. 

7 - Söz konusu Müşavirlik Hizmeti işi 6111 sayılı kanunun 133. maddesine göre, 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında ihale edilecektir. 

8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup, İdare’nin bu serbestliğinden 
dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar. 

İlgilenenlere duyurulur. 9449/1-1 
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GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR (İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) 
OTOYOLU YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVRİ 

PROJESİNİN YAPIM DÖNEMİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ İHALE İLANI 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 

İHALE KONUSU 
İHALE DOSYASI 

SATIŞ BEDELİ 
(KDV DAHİL) 

GEÇİCİ TEMİNAT 
TUTARI 

İHALE 
TARİH/SAATİ 

Gebze-Orhangazi-İzmir 
(İzmit Körfez Geçişi ve 
Bağlantı Yolları Dahil) 
Otoyolu Yap-İşlet-Devret 
Modeli ile yapılması, 
İşletilmesi ve Devri 
Projesi Yapım Dönemi 
Müşavirlik Hizmeti 

20.000 TL 3.000.000 TL 22 Ocak 2013 / 
Saat 10:00 

 
1 - “Gebze-Orhangazi-İzmir(İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Yap-

İşlet-Devret Modeli ile yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik 
Hizmeti” işinin ihalesi; 22.01.2013 günü saat 10:00’da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA A-Blok Giriş Katı Küçük Toplantı 
Salonunda, İhale Komisyonu huzurunda kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır. 

2 - İHALENİN KONUSU: 6 Şubat 2008 tarih ve 2008/T-4 sayılı Yüksek Planlama 
Kurulu Kararına dayalı olarak 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun” ve 94 / 5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre 
görevlendirilmesi yapılmış olan Gebze-Orhangazi-İzmir(İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları 
Dahil) Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesi Yapım 
Dönemi Müşavirlik Hizmeti İşi. 

3 - İstekliler; ihale dosyasını 3 Aralık 2012 tarihinden itibaren Karayolları Genel 
Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat: 3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye 
ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 20.000 TL’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen 
istekliler, dosya bedeli olan (KDV Dahil) 20.000 TL.’yi Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, 
Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz 
karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale 
dosyasını alabileceklerdir. 

4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 3.000.000.-TL (Üç Milyon Türk Lirası)’dır. 
Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin 28. Maddesinde belirtilmiştir. 

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale 
tarihinde ihale saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığında (B 
Blok Kat:3) İhale Komisyonu Başkanlığına elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün 
ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır. 

6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, İdari Şartnamenin ikinci bölümünde 
belirtilmiştir. 

7 - Söz konusu Müşavirlik Hizmeti işi 6111 sayılı kanunun 133. maddesine göre, 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında ihale edilecektir. 

8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup, İdare’nin bu serbestliğinden 
dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar. 

İlgilenenlere duyurulur. 9450/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
T.C. Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, 

aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz, ihale şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Yapım 
Karşılığı Uzun Süreli Kiralama Modeli çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 
maddesine göre, yerli ve yabancı kuruluşların birlikte veya münferiden katılmalarına açık olarak, 
kapalı teklif usulü ile inşaat yapım süreleri dahil toplam 49 (kırkdokuz) yıllığına kiraya verilmesi 
için ihaleye çıkarılmıştır. 

İLİ : Van 
İLÇESİ : Merkez 
MAHALLE : Şabaniye 
CADDESİ : - 
PAFTA NO : 66 
 ADA – PARSEL : 882/9 
YÜZÖLÇÜMÜ : 9.605,70 m² 
VAK. MEC.’NİN KARAR  
 TARİH VE NOSU : Vakıflar Meclisinin 21/05/2012 tarih ve 351/276 

sayılı kararı 
MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ : 4.103.012,50 TL 
  (dörtmilyonyüzüçbinoniki-TL, elli-KR) 
GEÇİCİ TEMİNAT : 123.090,38 TL 
  (yüzyirmiüçbindoksan-TL, otuzsekiz-Kr) 
  (Bu bedel muhammen inşaat bedelinin %3’ünü 

teşkil etmektedir,  
  Banka Teminat Mektubu sunulması halinde teminat 

mektubu en az 1 (bir) yıl süreli olarak alınmış 
olacaktır) 

İHALE GÜNÜ ve SAATİ : 13/12/2012 Perşembe günü, saat:10:30 
İŞİN ADI : Van Merkez Şabaniye Mahallesi 882 ada 9 parselin, 

yurt yapım karşılığı uzun süreli kiralama işi 
I) Yukarıda her türlü özelliği belirtilen taşınmaz üzerine, Vakıflar Meclisinin 21/05/2012 

tarih ve 351/276 sayılı kararı ve Vakıflar Kanunu’nun 20. maddesine istinaden; 
1 - Mevcut mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama 

projelerinin hazırlanması, taşınmazın yatırıma hazır hale getirilmesi, ilgili belediye, tapu sicil, 
kadastro ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarda yapılacak her türlü işlemlerin ve proje bedelleri 
dahil her türlü finansmanının yüklenici kiracı tarafından karşılanması, yapılacak yapı ile ilgili 
gerekli tüm izin, ruhsat ve belgelerin mahalli belediyesi ile yatırımla ilgili diğer tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarına onaylatılması, onaylanacak bu projelere göre inşaatın gerçekleştirilmesi, yer 
teslim tarihinden itibaren en geç 2 yıl içerisinde bitirilerek hizmete açılması, aksi takdirde 
sözleşmenin feshedilerek teminat ve İdareye yatırılan kiraların irat kaydedilmesi, yapılmış olan 
imalatların da İdareye terk ve teberrü edilmiş sayılması,  

2 - Mimari avan proje bedelinin Mimarlar Odasınca belirlenen tarifeden fazla olmamak 
üzere proje müellifine ihale uhdesinde kalan işin yüklenicisi tarafından def’aten ödenmesi,  

3 - Kira bedellerinin, sözleşme tarihinden itibaren; 
a) İlk 2 (iki) yıl için aylık sabit 500,00 (beşyüz) TL kira alınması,  
b) 3. yılın kirasının ise aylık 1.500,00 (binbeşyüz) TL ile başlatılması ve sözleşme 

süresinin sonuna kadar aylık kiranın, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline, Türkiye 
İstatistik Kurumunca yayımlanan “ÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim % ) oranı dikkate 
alınarak belirlenecek bedelden kira alınması,  
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4 - İnşaat süresinden önce inşaatın tamamlanarak hizmete açılması halinde dahi inşaat 
süresinde istenilen aylık kira bedelinin alınması, 

5 - Sözleşme süresinin sonunda tesisin çalışır, bakımlı bir vaziyette, hiçbir hak ve bedel 
talebinde bulunulmadan en geç bir ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi,  

6 - İşin yüklenicisi tarafından Vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb 
yükümlülükler konulmaması, 

7 - İlgili mevzuata aykırı diğer bir nedenle yargı kararına istinaden kira süresi dolmadan 
tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilemeyeceği ve imalatların idareye terk 
ve teberrü edilmiş sayılması; 

8 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, 
şartlarıyla, inşaat süresi de dahil toplam 49 (kırkdokuz) yıl süre ile yapım karşılığı uzun süreli kira 
ihalesine çıkarılmıştır. 

II) İhale, yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Taş Mahallesi İhlasiye Medresesi/Bitlis 
adresinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda 
yapılacaktır. 

III) İhale dosyası, mesai saatleri içerisinde Taş Mahallesi İhlasiye Medresesi/Bitlis 
adresinde bulunan Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 (yüz) TL 
karşılığında temin edilebilir.  

IV) Nakit teminat ve dosya bedeli Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Bitlis 
Şubesi nezdinde bulunan TR640001500158007294297037 nolu hesabına yatırılacaktır.  

V) İhaleye iştirak edecek istekliler, İhale Şartnamesinin 7. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 13/12/2012 Perşembe 
günü saat 10:30’a kadar sıra numaralı alındı karşılığında Taş Mahallesi İhlasiye Medresesi/Bitlis 
adresinde bulunan Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza 
karşılığında teslim edeceklerdir. 

VI) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermektedir: 
a. İç zarf (teklif mektubunu içerecektir), 
b. Kanuni ikametgah belgesi, (Bu belge son altı ay içinde ilgili kurumdan alınmış 

olacaktır. Tüzel kişilerde bu belge aranmaz.)  
c. Tebligat için Türkiye’de kanuni ikametgâh adresinin imzalı beyanı ve ayrıca irtibat için 

telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 
d. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi, 
d.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
d.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin 
oda kayıt belgelerini bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 
Bakanlığına onaylatmış olması gerekmektedir.) 

e. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
e.1. Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli imza beyannamesi, 
e.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin ihalenin yapıldığı yıla ait noter 
tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin bu maddedeki 
belirtilen belgelerini bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 
Bakanlığına onaylatmış olması gerekmektedir.) 
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f. İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilinin ihalenin yapıldığı yıla ait 
noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin 
vekaletnameleri bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığına 
onaylatmış olması gerekmektedir.) 

g. Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve işbu İhale Şartnamesinin 
6.maddesinde yazılı 123.090,38 TL (yüzyirmiüçbindoksan-TL, otuzsekiz-Kr) tutarındaki teminata 
ilişkin en az 1 (bir) yıl süreli geçici teminat mektubunu veya teminatın Bitlis Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünün Vakıfbank Bitlis Şubesi nezdindeki TR640001500158007294297037 nolu 
hesabına yatırıldığına dair banka dekontu, 

h. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesine ekli örneğe uygun olarak 
hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,  

ı. İhale şartnamesine ekli örneğe uygun olarak düzenlenecek teknik personel 
taahhütnamesi, 

j. İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilk ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu 
olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti, 

k. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 
olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesi, 

l. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir Bitlis Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünden temin edilecek yer gördü belgesi, 

m. İhale dokümanının satın alındığına dair banka dekontu, 
n. İsteklinin iştigal konuları arasında inşaat bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme 

belgesine sahip alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname, 
o. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b,c,d,e,f,j,k) bentlerinde belirtilen 

belgeleri vermek zorundadır.  
İstekliler, yukarıda istenilen belgeleri, dış zarfın içerisine koyduktan sonra zarf kapatılıp, 

üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret ünvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu 
yazılarak en geç 13/12/2012 Perşembe günü ve saat 10:30’a kadar İhale Komisyon Başkanlığına 
vermek zorundadır.  

VII) Yüklenici, iştigal konuları arasında inşaat bulunmaması halinde inşaatı, benzer iş 
bitirme belgesine sahip olan bir inşaat firmasını ihaleye girerken taahhüt etmek koşuluyla taahhüt 
ettiği inşaat firmasına tümüyle veya konusunda deneyimli alt yüklenicilere kısımlar halinde 
yaptırabilir. İnşaat firması veya alt yüklenici seçimi İdarenin onayını almak şartıyla Yüklenici 
tarafından yapılabilecektir. İnşaatı tümüyle yapacak inşaat firmasında ve/veya alt yüklenicilerde 
2886 sayılı yasaya göre yapılan inşaat (kat karşılığı, restore et/yap işlet devret modeline göre) 
ihalelerinden yasaklı olmama şartı aranır. İnşaata ilişkin tüm mali ve hukuki sorumluluk her 
durumda Yükleniciye aittir. 

VIII) Daha önce İdaremize kat karşılığı, restore et/yap işlet devret modeline göre iş alıp 
işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar ihaleye giremeyecektir. 

IX) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

X) İşbu ilana ait ilan bedelleri dahil tüm giderler (karar pulu bedeli, damga vergisi v.s.) 
ihale üzerinde kalan kişi veya firmalardan sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir. 

XI) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Tel : 0 434 2266560 - 7301 
Faks : 0 434 2266561 
E-Mail : bitlis@vgm.gov.tr 
İlan olunur. 9397/1-1 
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BORU SATIN ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Boru Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2012/176287  
1 - İdarenin  
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü  
  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139  
  06800 Çankaya/Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 55 – 0312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi  : mikihale@mta.gov.tr  
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  
  1. KALEM: 2.000 Adet Boru (Dış Çap 114,30 mm 

– İç Çap 101,60 mm),  
  2. KALEM: 2.000 Adet Boru (Dış Çap 88,90 mm 

– İç Çap 76,20 mm) 
b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Sondaj Dairesi Başkanlığı 

Ambarları. 
c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren I. Kalem 120 
(yüzyirmi), II. Kalem 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür.  

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Uzaktan Algılama 

Koordinatörlüğü Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 20/12/2012 – 10.30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 
sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 
olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini/kalemlerini teklif eden 
yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150, Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 9395/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK SUYU ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Diyarbakır İli Özel İdaresi İl Encümeninden: 
1 - İlimiz sınırları içerisinde bulunan, aşağıda teknik bilgileri belirtilen; Jeotermal Kaynak 

Sahalarına ait 3 yıllık arama hakkının verilerek ruhsatlandırılması işleri 5686 Sayılı Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin 1. Fıkrası (c) bendi ile söz 
konusu Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17.Maddesi hükümleri doğrultusunda 2886 
Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 - İhale Edilecek Sahalar. 
 
a) İli : Diyarbakır Alan : 4996,5 Hektar 
İlçesi : Çınar Pafta No : M43b4,c1 
Beldesi : ---- Ruhsat No : 2009210002 
Köyü - Mevkii : Karacadağ 
Muhammen Bedeli : 72.749,00.-TL. 
Geçici Teminat : 2.182,50.-TL. 
İhale Tarihi ve Saati : 12.12.2012 Saat 14.00 
 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI 
 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 
Y (SAĞA) 0569500 0573800 0576500 0572500 
X (YUKARI) 4181500 4182650 4171400 4170250 

 
b) İli : Diyarbakır Alan : 4966,80 Hektar 
İlçesi : Çınar Pafta No : M43b3,b4,c1,c2 
Beldesi : ---- Ruhsat No : 2009210004 
Köyü - Mevkii : Karacadağ  
Muhammen Bedeli : 72.317,00.-TL. 
Geçici Teminat : 2.169,50.-TL.  
İhale Tarihi ve Saati : 12.12.2012 Saat 14.00’ü takiben 
 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI 
 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 
Y (SAĞA) 0573800 0575450 0582250 0576500 
X (YUKARI) 4162650 4183750 4177750 4171400 

 
c) İli : Diyarbakır Alan : 4952 Hektar 
İlçesi : Çınar Pafta No : M43b3,b4,c2 
Beldesi : ---- Ruhsat No : 2009210003 
Köyü – Mevkii : Alatosun  
Muhammen Bedeli : 72.101,00.-TL. 
Geçici Teminat : 2.163,50.-TL.  
İhale Tarihi ve Saati : 12.12.2012 Saat 14.00’ü takiben 
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ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI 
 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 
Y (SAĞA) 0575450 0578500 0586200 0582260 
X (YUKARI) 4183750 4187750 4181500 4177750 

 
3 - Bu işlere ait ihaleler Hintlibaba 1. Sokak Yenişehir Diyarbakır adresinde bulunan İl 

Özel İdaresi Genel Sekreterliği Hizmet Binasının 3. Katındaki İl Encümen Başkanlığı Toplantı 
Odasında yapılacaktır. 

4 - İhaleye katılacak taliplilerden; (Her iş için ayrı ayrı) 
Gerçek kişiler için; 
a) Nüfus cüzdan sureti; 
b) Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası ile 

varsa e posta adresi, 
c) Noterden onaylı imza beyannamesi, 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) Her sayfası imzalanmış olan şartname, 
f) Geçici teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya kesin ve süresiz banka teminat 

mektubu, 
g) Şartname satın alındığına dair belge, (Şartname bedeli 500,00.- TL.) istenecektir. 
Tüzel kişiler için; 
a) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 Maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesinin aslı veya onaylı sureti, 

b) Vergi Levhası (onaylı) 
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin. 

noter tasdikli imza sirküleri, 
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak 

sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri, 
f) Her sayfası imzalanmış olan şartname, 
g) Geçici teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya kesin ve süresiz banka teminat. . 

mektubu, 
h) Şartname satın alındığına dair belge, (Şartname bedeli 500,00.- TL.) istenecektir. 
5 - Bu ihalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Hintlibaba1. Sokak Yenişehir 

Diyarbakır adresinde bulunan eski İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Hizmet Binasının 3. 
Katındaki Encümen Müdürlüğü ile Elazığ Yolu 3. Km. adresindeki İl Özel İdaresi Genel 
Sekreterliği Ana Binasında yer alan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. 
(İhaleye katılacakların ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. 

İlan olunur. 9416/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine 

getirmediğinden dolayı, 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim 
faaliyeti üç ve daha fazla süre ile geçici olarak durdurulan 4289 Ticaret Sicil No ile Kırşehir 
Ticaret Odasına kayıtlı 1364 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fidan Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 
8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 
sayılı Resmi Gazetede ilan edilen “Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, 
Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına 
Dair Tebliğ” in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 
erdirilerek 1364 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının 22.11.2012 tarihli ve 
8410 sayılı Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9495/1/1-1 
————— 

Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine 
getirmediğinden dolayı, 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim 
faaliyeti üç ve daha fazla süre ile geçici olarak durdurulan 18564 Ticaret Sicil No ile Adapazarı 
Ticaret Odasına kayıtlı 764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 
8. Maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 
sayılı Resmi Gazetede ilan edilen “Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, 
Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına 
Dair Tebliğ” in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 
erdirilerek 764 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının 22.11.2012 tarihli ve 8409 
sayılı Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9495/2/1-1 
—— • —— 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan 

Profesör kadrosuna 2547 sayılı Yasanın 26. maddesine göre Tam Zamanlı Statüde Öğretim Üyesi 
alınacaktır. 

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri 
müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik 
belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği 
doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım 
dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer 
almaktadır. 

 
FAKÜLTE ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADET 

Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 
 9511/1-1 

http://www.yeditepe.edu.tr/
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından: 
ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI 

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) çalıştırılmak üzere toplam 

36 (otuzaltı) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacaktır.  
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav 29/12/2012 Cumartesi 

günü Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile 
yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; ÖSYM Başkanlığının (www.osym.gov.tr) 
internet sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava 
giriş belgesi düzenlenmeyecektir. 

 

Alanı 
Kadro 
Adedi Mezun Olunan Alan/Bölüm 

Sınav Türü ve 
Puanlar 

Tarih 2 
- Tarih Bölümü  
- Tarih Öğretmenliği 

KPSSP3 veya 
KPSSP10 

Biyoloji 3 
- Biyoloji Bölümü 
- Biyoloji Öğretmenliği 
- Biyokimya 

KPSSP6 
veya KPSSP7 

Psikoloji 1 - Psikoloji Bölümü KPSSP6  
Almanca 1 - Alman Dili ve Edebiyatı KPSSP108 

Fransızca 1 
- Fransız Dili ve Edebiyatı 
- Mütercim-Tercümanlık 

KPSSP108 

İngilizce 2 
- İngiliz Dili ve Edebiyatı 
- İngiliz Dilbilimi 
- Mütercim - Tercümanlık 

KPSSP108 

Arapça 1 
- Arap Dili ve Edebiyatı 
- Arapça Öğretmenliği 

KPSSP3 

Hukuk 4 - Hukuk Fakültesi KPSSP79 
İktisat 1 - İktisat Bölümü KPSSP22 
Maliye 3 - Maliye Bölümü KPSSP24 
Kamu Yönetimi 2 - Kamu Yönetimi Bölümü KPSSP37 
Bilgisayar Mühendisi 4 - Bilgisayar Mühendisliği KPSSP6 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisi 

1 
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
- Elektronik Mühendisliği  
- Elektronik Haberleşme Mühendisliği 

KPSSP6 

Grafik  2 
- Grafik  
- Grafik Tasarım Bölümü  
- Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım 

KPSSP3 

İşletme  2 - İşletme Bölümü KPSSP29 

İstatistik 1 
- İstatistik Bölümü  
- İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 

KPSSP75 

Bilgi ve Belge Yönetimi 1 - Bilgi ve Belge Yönetimi  KPSSP3 

İletişim 2 
- İletişim Bölümü 
- İletişim Bilimleri 

KPSSP3 

Endüstri Mühendisliği 1 - Endüstri Mühendisliği KPSSP6 
Matematik 1 - Matematik Bölümü KPSSP1 
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SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
1) 2011 veya 2012 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki 

tabloda yer alan puan türlerine göre en az birinden asgari 75 puana sahip olmak. Müracaat 
şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2011 veya 2012 yılı KPSS Lisans puanları esas 
alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan 
alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday yazılı sınava davet 
edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır). 

2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen 
bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak. 

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 
taşımak. 

4) Yazılı sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 
5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile 

vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak. 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ: 
2011 veya 2012 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden 

75 ve daha yüksek puan alarak başarılı olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde 
bulunacaklar, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımladığı tarihten başlamak üzere 12/12/2012 tarihine 
kadar, Başkanlığımızın personelalim.osym.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formu 
doldurularak internet ortamında müracaat edeceklerdir. 

YAZILI SINAV: 
Yazılı sınava girecek adaylara 100 tam puan üzerinden olmak üzere yukarıdaki tabloda 

öğrenim alanları itibarıyla ilgili konulardan %70 test ve %30 klasik usulde soru sorularak yazılı 
sınav yapılacaktır. Yazılı sınav sonuçları, Başkanlığın www.osym.gov.tr internet sayfasında sınav 
tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde duyurulacaktır. 

SÖZLÜ SINAV: 
Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan 

adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en 
fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.  

Sözlü sınava girmeye hak kazananlara, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce 
sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı veya elektronik ortamda duyurulacaktır. 

Sözlü sınav öncesi adaylar, diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslını veya 
Başkanlıkça onaylı suretini İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim 
edeceklerdir. 

Sözlü sınavda, adayların, 
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,  
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
e) Genel yetenek ve genel kültürü, 
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,  
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.  
Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı 

özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. 
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan 

almaları gerekmektedir. 
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SINAV SONUCU: 

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre 
sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen Uzman 
Yardımcısı kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. 

Giriş sınavı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında duyurulacaktır. Ayrıca asil ve yedek 
listelerde yer alan adaylara sınav sonucu bildirilecektir. 

Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak 
Komisyona itiraz edebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara 
bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. 

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya 
da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu 
durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir. 

İlan olunur. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Tlf : (312) 298 83 37-38-39 

Not 1 : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ,Uzman Yardımcılığı giriş 
sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlığın www.osym.gov.tr adresinden 
ilgililere duyurulacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur. 9432/1-1 

—— • —— 
DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 

ACIPAYAM OVASI YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI 

1 - Ekli haritada sınırları belirtilen sahalar, 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun'un 
3. maddesine göre "Acıpayam Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası" olarak tespit edilmiştir. 

2 - Acıpayam Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası'nın emniyetli yeraltısuyu işletme rezervi 
78,82 hm3/yıl’dır. 

3 - Acıpayam Ovası'nda 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun'un 8. maddesi ile 
Yeraltısuları Tüzüğü'nün 4. maddesi gereğince 10 metreden derin açılacak her türlü kuyu, tünel 
vb. kazılar için belge alınması gerekmektedir. 

4 - 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun'a göre açılan su yapılarına yapılan 
tahsislerde emniyetli yeraltısuyu işletme rezervine erişildiğinde, ekli haritada belirtilen sahalarda 
bu Kanun'un 8. maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü 
yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi 
yapılmayacaktır. 

5 - Acıpayam Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası İlanının yürürlüğe girmesinden sonra 
20.04.1966 - 30.07.1966 tarih ve 12279 - 12362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren "Acıpayam Ovası Yeraltısuyu, İşletme Sahası" ilanı yürürlükten kalkar. 

6 - Bu yeraltısuyu İşletme Sahası İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın "Onay"ını ve 
Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer. 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2009/123421 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Eyüp Belediye Başkanlığı-Plan ve 
Proje Müdürlüğü 

İl/İlçe İstanbul/Eyüp 

Adresi 
Feshane Caddesi No: 44 
Eyüp/İstanbul 

Tel-Faks (212) 440 04 91 – (212) 440 04 94 

Posta Kodu 34050 E-Mail  
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Görenler Dayanıklı Tüketim 
Malları Ticaret ve Sanayi Limited 
Şirketi 

Barış Hüsamettin Gören 

Adresi 
Sarıgüllük Mahallesi Karacaoğlan 
Caddesi No: 44 
Şehitkamil/Gaziantep 

 

T.C. Kimlik No.  36535416160 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

4090034755  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Gaziantep Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 15575/Merkez  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9492/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Meram Belediyesi İl/İlçe Konya/Meram 

Adresi 
Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa 
Cad. No: 18 

Tel-Faks (332) 320 10 00 

Posta Kodu 42060 E-Mail meram@meram.bel.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Betüle Karaduman  

Adresi 
Buhara Mah. Saygın Sok. No: 6/2 
Selçuklu/Konya 

 

T.C. Kimlik No. 33247956458  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9491/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı 

İl/İlçe Konya/Selçuklu 

Adresi 
Yenişehir Mah. Vatan Cad. 
Belediye Sarayı No: 2 

Tel-Faks (332) 221 14 92 – (332) 221 16 56 

Posta Kodu 42060 E-Mail maligelir@konya.bel.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Hüseyin Karamulla  

Adresi 
B Hersek Mah. Yemeni Sok. 
Yörünge Sitesi No: 97 A Gir.  
Kat: 3/6 Selçuklu/Konya 

 

T.C. Kimlik No. 57070155246  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9490/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı 

İl/İlçe Konya/Selçuklu 

Adresi 
Yenişehir Mah. Vatan Cad. 
Belediye Sarayı No: 2 

Tel-Faks (332) 221 14 92 – (332) 221 16 56 

Posta Kodu 42060 E-Mail maligelir@konya.bel.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Hüseyin Bulut  

Adresi 
Sille Parsana Mah. Cangül Sok. 
No: 6/18 Selçuklu/Konya 

 

T.C. Kimlik No. 40228738408  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9489/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı 

İl/İlçe Konya/Selçuklu 

Adresi 
Yenişehir Mah. Vatan Cad. 
Belediye Sarayı No: 2 

Tel-Faks (332) 221 14 92 – (332) 221 16 56 

Posta Kodu 42060 E-Mail maligelir@konya.bel.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mevlüt Karakaya  

Adresi 
Meram Dere Mah. Muhasara Sok. 
No: 6 Meram/Konya 

 

T.C. Kimlik No. 60826059972  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9488/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  
Adı Meram Belediyesi İl/İlçe Konya/Meram 

Adresi 
Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa 
Cad. No: 18 

Tel-Faks (332) 320 10 00 

Posta Kodu 42060 E-Mail meram@meram.bel.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Selver Pehlivan  

Adresi 
Abdülaziz Mah. Çaldıran Sok. 
Sümbül Sitesi No: 23 
Meram/Konya 

 

T.C. Kimlik No. 50263097316  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9493/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı 

İl/İlçe Konya/Selçuklu 

Adresi 
Yenişehir Mah. Vatan Cad. 
Belediye Sarayı No: 2 

Tel-Faks (332) 221 14 92 – (332) 221 16 56 

Posta Kodu 42060 E-Mail maligelir@konya.bel.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Konsite Yapı İnş. ve Gayrimenkul 
Tic.ve San. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Şükran Mah. Başaralı Cad. 
Evliyahan İşhanı No: 38/103 

 

T.C. Kimlik No.   
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

5760494821  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Konya Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 40128  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9494/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı 

İl/İlçe Konya/Selçuklu 

Adresi 
Yenişehir Mah. Vatan Cad. 
Belediye Sarayı No: 2 

Tel-Faks (332) 221 14 92 – (332) 221 16 56 

Posta Kodu 42060 E-Mail maligelir@konya.bel.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ali Kılıçel  

Adresi 
Yazır Mah. Demirtaş Cad. DK 
34A No: 120/15 Selçuklu/Konya 

 

T.C. Kimlik No. 18590451508  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9496/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İzmit Belediye Başkanlığı İl/İlçe Kocaeli/İzmit 

Adresi 
Ömerağa Mah. Abdurrahman 
Yüksel Cad. No: 9 Belsa Plaza 

Tel-Faks (262) 318 00 00 – (262) 318 00 76 

Posta Kodu 41300 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mehmet Köse  

Adresi 
Tepeköy Mah. 17 Ağustos Bulvarı 
8. Blok No: 92/14 İzmit 

 

T.C. Kimlik No. 48634765520  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9497/1-1 



29 Kasım 2012 – Sayı : 28482 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kahramanmaraş Belediye 
Başkanlığı 

İl/İlçe Kahramanmaraş/Merkez 

Adresi 
Hayrullah Mah. Azerbaycan 
Bulvarı 

Tel-Faks (344) 228 46 00 

Posta Kodu 46801 E-Mail  
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Aynur Arıkcan  

Adresi 
Hacıbayramveli Mah. Kuddusi 
Baba Bulvarı Sabır Apt. No: 80/1 

 

T.C. Kimlik No. 38359471684  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9498/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/29681 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İl/İlçe Kocaeli/İzmit 

Adresi Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 Tel-Faks (262) 321 57 56 – (262) 325 24 66 
Posta Kodu 41040 E-Mail ulasim@kocaeli.bel.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Bilgi Teknolojileri Platformu 
Bilgisayar İlet. Telekomünikasyon 
Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 

Seyit Özyurt 

Adresi 
Emniyet Evler Mah. Özcan Sok. 
No: 8 Kat: 3   34416    4. Levent 

Emniyet Evleri Mah. Özcan Sok. 
No: 8 Kat: 3   34416  
4. Levenet/İstanbul 

T.C. Kimlik No.  19819024206 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

1720327614  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 553716  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9499/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İzmit Belediye Başkanlığı İl/İlçe Kocaeli/İzmit 

Adresi 
Ömerağa Mah. Abdurrahman 
Yüksel Cad. No: 9 Belsa Plaza 

Tel-Faks (262) 318 00 00 –(262) 318 00 76 

Posta Kodu 41300 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Samanyolu Gıda Turizm İnş. San. 
ve Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Sanayi Mah. Yelken Sok.  
No: 12/A İzmit 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

7420064222  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Kocaeli Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 13005/20641  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9500/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2009/123435 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  
Adı Eyüp Belediye Başkanlığı İl/İlçe İstanbul/Eyüp 

Adresi 
Feshane Caddesi No: 44 
Eyüp/İstanbul 

Tel-Faks (212) 440 04 91 – (212) 440 04 94 

Posta Kodu 34050 E-Mail  
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Görenler Dayanıklı Tüketim 
Malları Ticaret ve Sanayi Limited 
Şirketi 

Barış Hüsamettin Gören 

Adresi 
Sarıgüllük Mahallesi Karacaoğlan 
Caddesi No: 44 
Şehitkamil/Gaziantep 

 

T.C. Kimlik No.  36535416160 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

4090034755  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Gaziantep Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 15575/Merkez  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9501/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı 

İl/İlçe Konya/Selçuklu 

Adresi 
Yenişehir Mah. Vatan Cad. 
Belediye Sarayı No: 2 

Tel-Faks (332) 221 14 92 – (332) 221 16 56 

Posta Kodu 42060 E-Mail maligelir@konya.bel.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Fatma Koçak  

Adresi 
Akşemsettin Mah. Işıkdoğan Sok. 
Başkent Sitesi No: 4/2 
Selçuklu/Konya 

 

T.C. Kimlik No. 56545554492  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9502/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/33192 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı / Sahil Güvenlik Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Sahil Güvenlik İkmal Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe İstanbul/Sarıyer 

Adresi 
Büyükdere Caddesi 

Sarıyer/İSTANBUL 
Tel-Faks 

0 212 242 33 55 

0 212 242 90 78 

Posta Kodu 34453 E-Mail ikmalmrk@sgk.tsk.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Sabah Yatak Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

Adresi 
Cevizli Mah. Bağdat Cad. Plaza No:519 

D:8 34846 Maltepe/İSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7360002292  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
193196  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9526/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/15092 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı / Sahil Güvenlik Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Sahil Güvenlik İkmal Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe İstanbul/Sarıyer 

Adresi 
Büyükdere Caddesi 

Sarıyer/İSTANBUL 
Tel-Faks 

0 212 242 33 55 

0 212 242 90 78 

Posta Kodu 34453 E-Mail ikmalmrk@sgk.tsk.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı CZK Boya-Selçuk KOÇ  

Adresi 

İVEDİK Organize Sanayi Sitesi 

1337.Sokak No: 17 

Yenimahalle/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. 47761762112  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5700147968  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
249665  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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80

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/3884 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

— Hacettepe Üniversitesi Yutma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Uluslararası Antalya Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

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. 
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