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YÖNETMELİKLER

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü mad-

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS kredisi: Teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler

ve benzeri, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların

tümünü,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Avrupa yükseköğretim alanındaki ülkeler

arasında kredi transferi ile eğitim sistemlerinin şeffaflığını arttırmak, öğrenci hareketliliğini

kolaylaştırmak ve eğitim-öğretim programı için hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabil-

mek amacıyla öğrencinin harcadığı zaman (çalışma yükü) dikkate alınarak oluşturulan kredi

aktarma ve biriktirme sistemini,

c) Dönem: İlgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen ve sayısı Senato tarafından ka-

rarlaştırılan eğitim-öğretim zaman dilimini,

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

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokulda yüksek-

okul yönetim kurulunu, meslek yüksekokulunda meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e) Mütevelli Heyet: İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,

h) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Bir sonraki akademik yılla ilgili program değişiklikleri her yıl en geç Mayıs ayı

sonuna kadar bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenir ve sonuçlandırılır. Lisans program-

larının en az 240 AKTS kredilik dersi, önlisans programının ise en az 120 AKTS kredilik dersi

kapsaması gerekir. Haftalık eğitim-öğretim programlarında toplam en az 30 AKTS kredilik

dersin yer alması zorunludur.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin

verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksı-

zın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile

tamamlayarak mezun olamayanlar, Üniversite tarafından belirlenen ilgili döneme ait öğrenim

ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda,

ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğ-

rencilik statüleri devam eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme ve kendi isteği ile ilişik kesme

işlemleri dışında; intibak, yatay ve dikey geçiş, bölüm değiştirme, sınav sonuçlarına itiraz,

kayıt dondurma ve diğer işlemleri hakkında ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Yabancı öğrencilerin kabulüne ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Kabul

edilecek öğrenci ve bursluluk oranları Mütevelli Heyet tarafından kararlaştırılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Üniversite öğrencilerinin; Senatoca hazırlanan akademik takvimde

belirlenen ve Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde, bu Yönetmeliğin 23 üncü ve 24 üncü madde-

lerinde belirtilen esaslara göre derslere yazılmaları ve öğretim ücretini ödeyerek kayıt yenile-

meleri gerekir. Belirlenen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara

giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci

ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir yıla kadar ilgili üniversitelere gönderi-

lebilir. Bu öğrencinin, öğrenci değişim programları kapsamında aldığı veya özel öğrenci olarak

aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredi ve

notları, ilgili yönetim kurulu kararı ile geçerli sayılır. Değişim programları çerçevesinde öğre-

nim görmek üzere gönderilen ve çift diplomaya yönelik ortak program yürüten program öğ-

rencilerinin alacağı dersler, ilgili yönetim kurulu kararıyla; kodu, adı ve AKTS kredisi ile bir-

likte transkriptine işlenir.

(3) Öğrencinin değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

(4) Öğrencinin değişim programına katılarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı

olduğu programın toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz.

(5) Değişim programındaki öğrencilerin, öğretim ücretlerini Üniversiteye ödemeleri

gerekir.

(6) Üniversiteye değişim programları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilere Öğrenci İş-

leri Daire Başkanlığı tarafından aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge ve-

rilir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin madde başlığı “ Geçiş, çift anadal,

yan dal ile kurumlar arası kredi transferi ve muafiyet” olmak üzere ve aynı maddenin beşinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Üniversiteye giriş ve yerleştirme sınavları ile başka bir yükseköğretim kurumuna

yerleşmiş veya YÖK tarafından eşdeğerliği onaylanmış bir yükseköğretim kurumunda öğrenim

görmüş öğrencilerden, üniversiteye giriş ve yerleştirme sınavına yeniden girerek Üniversitenin

bağlı birimlerinin birinci sınıflarına kayıt yaptıranlar; öğretime başlayacakları eğitim-öğretim

yılının ilk onbeş günü içinde muafiyet talebi için başvurmaları halinde, daha önce öğrenim

gördükleri yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerin AKTS kredileri ve ders içerikleri

dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilirler. Muafiyetin ka-

bulü halinde öğrencinin ders hanesine dönemi de belirtilerek ilgili yönetim kurulu kararı ile o

dersin AKTS değeri yazılır. Bu takdirde YÖK tarafından zorunlu kılınan dersler hariç en çok

48 AKTS kredilik ders için muafiyet uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Dersler, zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu olarak öğretim programla-

rında yer alır. Bir dersin kredisi, AKTS çerçevesinde değerlendirilebilecek öğrenim faaliyetle-

rini doğrudan ilgilendiren diğer eğitim-öğretim faaliyetlerini de kapsar. AKTS çerçevesindeki

dersler ve diğer eğitim-öğretim faaliyetleri şunlardır:

a) Zorunlu dersler; öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi

için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

b) Seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programları ile alaniçi/alandışı

seçimlik ders olarak açılan ve öğrencinin mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya

ders grupları arasından seçebildiği ve başarılı olması gereken derslerdir.

c) Önkoşullu dersler; alınabilmesi için önceki yarıyıllardaki derslerden bir veya birka-

çının başarılması ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesi gereken derslerdir. Önkoşullu

dersler, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

ç) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen Atatürk İl-

keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil hazırlık programı olmayan programlardaki

yabancı dil dersleridir.

d) Diğer eğitim öğretim faaliyetleri; öğrenim faaliyetlerini doğrudan ilgilendiren her

türlü çalışma ve etkinliği ifade eder. Dersler ve kredinin tespiti AKTS çerçevesinde değerlen-

dirilebilecek diğer lisans ve önlisans öğrenim faaliyetlerini de kapsar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Akademik takvim, örgün eğitim, yaygın eğitim ve diğer eğitim programları için

akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Rektörlükçe hazırlanır, Senato tarafından karar

verilir ve Rektörlükçe ilan edilir.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde, o dönem için alacakları dersleri

seçerek danışmanlarına onaylatmak suretiyle belirler ve derslere yazılırlar.”

“(3) Ders planında ilgili dönem için gösterilen toplam kredi yükünü aşan öğrenciler al-

makta oldukları bir veya daha fazla dersten danışmanlarının onayı ile yedinci hafta sonuna ka-

dar çekilebilir. Danışmanın onayladığı bir mazeretin varlığı halinde ve tüm öğrenim süresi için-

de en çok iki kere olmak üzere öğrenciler alması gereken kredinin altına inebilir. Bu hallerde,

öğrenim ücreti konusunda bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uy-

gulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Bir öğrencinin bir dönemdeki kredi yükü, ders planında ilgili dönem

için gösterilen toplam kredi yükünü danışman onayıyla en çok 12 AKTS kredisi aşabilir. Bu

rakam, normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler hariç ağırlıklı not ortalaması en az 3.00

olan öğrenciler için danışmanın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile 6 AKTS kredisi daha

arttırılabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Tekrarlanan derslerde, önceki dönemde devam şartı yerine getirilmişse, verilen

ödev, proje ve benzeri görevler yerine getirilmek ve ara sınavlara girilmek kaydıyla dersin öğ-

retim elemanınca devam koşulu aranmayabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Staj zorunluluğu olan fakülte, bölüm ve programlarda stajlara ilişkin

esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Bitirme projesine ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre

fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun ilgili kurulları tarafından, ilgili programla-

rın/bölümlerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanır ve Senatonun onayı ile uygulamaya ko-

nulur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Mezuniyet için en fazla iki dersi kalan öğrenciler, ilgili yönetim kurulundan önce-

den izin almak şartıyla, bir defaya mahsus olmak üzere diğer üniversitelerden bu dersleri alabilir

ve bu derslerden aldıkları notları bir sonraki dönemin genel sınav dönemi sonuna kadar trans-

kriptlerine işletebilirler.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Üniversitede, kısa süreli sınavlar, ara sınavları, dönem sonu sınav-

ları, bütünleme sınavları, mazeret sınavları, tek ders sınavları, ortalama yükseltme sınavları ve

yabancı dil yeterlik sınavları yapılır. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kısa süreli sınavlar; öğrencilere önceden haber verilmesi zorunluluğu olmayan sı-

navlardır.
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b) Ara sınavları; öğretim elemanınca akademik takvimde ilan edilen tarih/tarihlerde en

az bir, en çok üç kez yapılabilen sınavlardır.

c) Dönem sonu sınavları; ilan edilen eğitim-öğretim dönemini takip eden, akademik

takvimde yer alan ve ilan edilen sınav dönemi sonunda yapılan sınavlardır. Proje ve laboratuvar

testleri gibi niteliği gereği ilgili yönetim kurulunca sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler

aynı sınav dönemi sonunda değerlendirilerek ilan edilir. Bunların dışındaki tüm dersler için

dönem sonu sınavı yapılır. Dönem sonu sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler,

ilgili dekanlık veya müdürlükçe ilan edilir. Öğrenciler sınavlara önceden belirlenen yer ve ta-

rihte girmek, yanlarında kimlik belgesi ile istenecek diğer belgeleri ya da yardımcı ders araç-

larını bulundurmak zorundadır.

ç) Bütünleme sınavları; dönem sonu sınavına girmeyen veya dönem sonu sınavında ba-

şarı notu elde edemeyen öğrenciler için Senato tarafından belirlenen tarihlerde yapılan sınav-

lardır.

d) Mazeret sınavları; haklı ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler için yapılan ve usul

ve esasları Senatoca belirlenen sınavlardır.

e) Tek ders sınavları; mezuniyet için tek dersten başarısız durumda olan öğrencilere

Senato tarafından belirlenen tarihlerde yapılan sınavlardır.

f) Ortalama yükseltme sınavları; mezuniyet için gereken bütün derslerden başarılı olan

son sınıf öğrencilerinin bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi kapsamında girebilecekleri sınavlardır.

g) Yabancı dil yeterlik sınavları, yabancı dil hazırlık programına devam zorunluluğu

bulunan veya bulunmayan öğrencilere yönelik bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamındaki

sınavlardır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarı durumlarını, başarıyı belirleyen her türlü

belge, sınav evrakı, sınav soruları ve cevap anahtarları ile birlikte sınavları izleyen on gün

içinde ilgili dekanlığa, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne iletir.”

“(2) Öğrencilerin dersin öğretim elemanı tarafından onaylanmış notları, Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığınca sınavların bittiği günden itibaren en geç üç gün içinde öğrencilere ilan

edilir. Sınav evrakı ve cevap anahtarı iki yıl süreyle Rektörlükçe saklanır.”

“(5) Öğretim elemanı, dönem içi sınavı, kısa sınav, ödev, proje, laboratuvar çalışması

gibi dönem içi çalışmalarıyla dönem sonu veya bütünleme sınavının, başarı notunun belirlen-

mesinde esas alınacak değerlendirme kriter ve oranlarını dönem başında öğrencilere duyurur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin bir dersteki başarı notu, dönem içi sınav ve çalış-

maları ile dönem sonu veya bütünleme sınavından aldığı notlar bağıl değerlendirme sistemine

göre değerlendirilerek belirlenir. Yarıyıl içi sınav ve çalışmalarının ve dönem sonu sınavının

her birinin ağırlığı % 40’dan az, % 60’dan fazla olamaz. Bağıl sistemin uygulama usul ve esas-

ları Senato tarafından belirlenir. Başarı için dönem sınav notunun, bu Yönetmeliğin 32 nci

maddesinde belirlenen en düşük başarı notu kadar olması gerekir.”

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                10 Aralık 2012 – Sayı : 28493

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6



MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) W: Dersten Çekilme (Withdrawal); öğrencinin bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin

üçüncü fıkrasında belirtilen süre içinde dersten çekilmiş olduğunu gösterir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Dönem sonunda, her öğrenci için dönem ağırlık not ortalaması

(DNO) ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GNO) şeklinde iki ayrı ağırlıklı not ortalaması he-

saplanır.

(2) DNO, ilgili dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarının, al-

dığı derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Elde edilen ortalama,

virgülden sonra iki hane olarak gösterilir; üçüncü hanede yer alan rakam beş veya üstü ise

ikinci rakam bir üste tamamlanır.

(3) GNO, birinci yarıyıldan itibaren alınmış olan bütün derslerin başarı notu sayısal eş-

değerlerinin ders kredileri ile ağırlıklı ortalamasıdır.

(4) Diploma notunun AKTS puan ve tanım karşılıkları şöyledir:

(5) Öğrencinin mezuniyet genel not ortalamasının hesabında, bu Yönetmeliğin 32 nci

maddesinde belirtilen harfli ve 4’lük sistem uyarlaması esas alınır. Ortalamanın 100’lük sisteme

dönüşümünün hesabında, YÖK tarafından kabul edilen dönüşüm tablosu aynen uygulanır.

(6) DF ve F alınan ders tekrarlanabileceği gibi sadece sınavına da girilebilir. Ders tek-

rarında ders başına ücret, sadece sınava girilmesi halinde ise sınav ücreti ödenir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Mezuniyet için gerekli kredi, YÖK tarafından belirlenen zorunlu

dersler ve staj dahil, önlisans programında en az 120, lisans programında ise en az 240 AKTS

kredisidir.

(2) Mezuniyet için bütün derslerden başarılı olan ve alması gereken kredi yükünü en

az 2.00 GNO ile tamamlayan öğrenciler, devam ettikleri öğretim programına göre fakülte lisans

diploması, yüksekokul lisans diploması veya meslek yüksekokulu önlisans diploması almaya

hak kazanırlar. Mezuniyet için gereken bütün derslerden başarılı olan ancak 2.00 GNO’ya ula-

şamayan son sınıf öğrencileri istedikleri derslerin ortalama yükseltme sınavına girebilirler.

Harfli Başarı Notu AKTS Karşılıkları AKTS Karşılığı Tanım
AA A Mükemmel
BA B Çok İyi
BB C İyi
CB

D Orta
CC
CD

E Geçer
DD
DF FX Şartlı Başarılı
F F Başarısız
IA Devamsız
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(3) Öğrenimlerini lisansta sekiz, önlisansta dört dönemde, F notu ve disiplin cezası al-

madan en az 3.75 GNO ile tamamlayan öğrencilere diplomaları ile birlikte üstün onur belgesi;

3.25-3.74 GNO aralığında tamamlayanlara ise diplomaları ile birlikte onur belgesi verilir.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumundan dikey veya yatay geçiş yoluyla gelen öğren-

cilerin onur ve üstün onur belgesi alabilmeleri için, hazırlık programı zorunlu olan lisans ve

önlisans programlarında hazırlıkta başarılı olmak kaydıyla, hiç F notu ve disiplin cezası alma-

mış olması ve Üniversitenin lisans programlarında en az 144 AKTS kredilik, önlisans prog-

ramlarında en az 72 AKTS kredilik ders almış olup, genel not ortalamasının bu maddenin ikinci

fıkrasına uygun olması gerekir.

(5) Diplomanın kaybı halinde, dilekçe ile başvurulması kaydıyla diplomanın onaylı bir

örneği verilir. Tekrar kaybedilmesi halinde, diploma suretinin kaçıncı kez verildiği belirtilerek

diploma sureti yeniden verilebilir.

(6) Fakültesinde dördüncü dönem sonuna kadar zorunlu ve seçmeli ders kredilerini ba-

şarı ile tamamlayan ve en az 2.00 GNO’yu sağlayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı

ile önlisans diploması verilir. Önlisans diploması verilmesine ilişkin esaslar Senato tarafından

belirlenir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencilerin, ilgili dekanlığa veya

müdürlüğe bir dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bu başvuru üzerine kaydı silinen öğrencilere

lise diplomaları ile üniversiteye giriş sınav sonuç belgesi iade edilir ve isterlerse kendilerine

not durumu belgesi verilir. Diplomanın tasdikli örneği ve kayıt sırasında alınan diğer belgeler,

öğrencinin dosyasında muhafaza edilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-

meliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Başarı değerlendirmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından itibaren başarı de-

ğerlendirmesi AKTS’ye göre yapılır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası, 15 inci maddesinin

yedinci ve sekizinci fıkraları ile 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

22/6/2011 27972
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Enstitü: İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan
Enstitüleri,

b) İlgili başkanlık: Enstitüler bünyesindeki anabilim dalı başkanlıklarını,
c) İlgili kurul: Enstitüler bünyesindeki ana bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ç) İlgili Yönetim Kurulu: Enstitülerin yönetim kurullarını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(4) Her dönemin öğrencilik kayıt ücreti, akademik takvimde belirtilen süre içinde öde-

nir. Eğitim-öğretim ücretini ilan edilen tarihlerde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz ve
yenilenmez. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası ile altıncı fıkrasının
(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Anabilim dalları, her dönemin sonunda, bir sonraki dönemde açılacak yüksek lisans
programlarını, yabancı dil dâhil her programın gerektirdiği başvuru ve kabul koşullarını öneri
olarak belirler. Öneriler, ilgili kurul tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve süresi içinde
Senatoya sunulmak üzere Rektörlüğe bildirilir.”

“c) Tezli yüksek lisans programları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu prog-
ramın puan türünde en az 55 standart puan almış olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans prog-
ramları için ALES şartı ve ALES taban puanı Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“d) ÖSYM tarafından yapılan Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) baş-
vurduğu program alanında en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan alınmış olması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olan adaylar,
b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim ku-

rumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,
c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışın-

daki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adayları,
ç) Lisans ve yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda

almış olan adaylar.
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(2) Bilimsel hazırlık programında; lisans, lisansüstü veya hem lisans hem de lisansüstü
programlardan dersler seçilebilir. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu lisans ya da
lisansüstü dersleri, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine
geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanı
sıra ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu onayı ile lisansüstü
programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar senato tarafından belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki dönemdir. İki dönem için-
de derslerin tamamından başarılı olamayan öğrenci, ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini öde-
mek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(5) Adayın mezun olduğu lisans programı, müracaat edilen yüksek lisans programı ile
aynı türden puanla öğrenci alan bir program değil ise, bilimsel hazırlık programına kabul edi-
lecek öğrenciler için aranacak lisans mezuniyet türü ve diğer kriterler, ana bilim dalı başkan-
larından gelen öneriler doğrultusunda Enstitülerin ilgili kurulunda karara bağlanır.

(6) Öğrencinin alacağı bilimsel hazırlık dersleri öğrencinin mezun olduğu lisans veya
yüksek lisans programından aldığı ders çizelgesine bakılarak, ilgili başkanlık ve/veya ilgili
başkanlıkça görevlendirilmiş danışman tarafından belirlenir ve ilgili yönetim kurulunca onay-
lanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, daha önce disiplin cezası almış olması
nedeniyle herhangi bir lisansüstü programından ilişiği kesilmemiş olan ve belirli bir konuda
bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulu kararı ile belirlenen lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu öğren-
cilerde ALES puanı aranmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından ya-
rarlanamaz. Özel öğrencilerin, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan eğitim-öğretim üc-
retini ödemeleri gerekir. Özel öğrencilere uygulanacak kabul şartları ilgili kurulca belirlenir.

(2) Özel öğrencilerin alacağı derslerin toplam sayısı lisansüstü programındaki derslerin
%50’sini aşamaz.

(4) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde, ALES sınavında ge-
çerli puanı alarak başarılı olduğu sınav tarihini takip eden dönemde ilgili enstitünün herhangi
bir lisansüstü programına kayıt hakkını elde eden özel öğrencilerin muaf tutulacakları ders sa-
yısı, lisansüstü eğitimde almak zorunda oldukları derslerin %50’sini aşamaz ve söz konusu
derslerin son iki takvim yılı içinde alınmış olmaları zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki bir yüksek lisans prog-
ramından, enstitülerdeki bir yüksek lisans programına yatay geçişi kabul edilen öğrenci, kabul
edildiği programda en az bir dönem ders almak ve tez/proje yapmak ve bu Yönetmeliğin
24 üncü ve 28 inci maddelerinde belirtilen süre içinde kabul edildiği programı bitirmek zo-
rundadır. Bu süre öğrencinin dosyasında açıkça yer alır ve öğrenciye yazıyla bildirilir.
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(3) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki bir doktora programın-

dan, enstitülerdeki bir doktora programına yatay geçişi kabul edilen öğrenci, kabul edildiği

programda en az bir dönem ders almak ve bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen süre

içinde kabul edildiği programı bitirmek zorundadır. Bu süre öğrencinin dosyasında açıkça yer

alır ve öğrenciye yazıyla bildirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Kayıt yenileme, kayıt dondurma ve kayıt silme

MADDE 12 – (1) Kayıt yenileme, kayıt dondurma ve kayıt silmeye ilişkin esaslar şun-

lardır:

a) Öğrenciler her dönem başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını

yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için öğrencilik kayıt ücre-

tinin yatırılması zorunludur.

b) Aşağıda belirtilen nedenlerle ve ilgili yönetim kurulunca, istekte bulunan öğrencinin

kaydı; öğrencilik kayıt ücretinin ödenmesi koşuluyla, bir defada en çok iki dönem için dondu-

rulabilir:

1) Öğrencinin; üniversite hastaneleri, olmadığı takdirde diğer sağlık kuruluşlarından

alınacak raporla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

2) Daimi ikametgâhının bulunduğu mahallin tabii afete uğradığının mahallin en büyük

mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi,

3) Belgelenmiş olmak kaydıyla anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü veya

bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması,

4) Öğrencinin tutukluluk hali,

5) Kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yük-

seköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

6) Öğrencinin yurt dışında geçici olarak eğitim programına katılması,

7) Öğrencinin; ne suretle olursa olsun askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin

kaldırılması suretiyle askere alınması,

8) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çık-

ması.

c) Yukarıda belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerden olan öğrencilerin askere alınması

durumunda, öğrenci terhis olana kadar kayıt dondurma hakkına sahiptir. Ayrıca, ilgili yönetim

kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması halinde, bu nedenlerin

ispatı açısından aranacak belgeler ilgili yönetim kurulunca belirlenir. Bir öğrencinin kaydı iki

dönemden fazla dondurulamaz. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

ç) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yüksek-

öğretim kurumundan çıkarma cezası alması durumunda ilgili yönetim kurulunca öğrencinin

kaydı silinir.

d) İki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrenci, öğrencilik haklarından yararlandırıl-

maz. Kayıt yenilemek istediğinde o dönemki öğrencilik kayıt ve ders ücretinin iki katını öder.”

10 Aralık 2012 – Sayı : 28493                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11



MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans ve doktora programlarında okutulacak zorunlu ve seçimlik dersler

ile bunların kredi saatleri, derslerin hangi dönemde açılacağı, derslere ilişkin önkoşullar, ilgili

ana bilim dalı başkanlıklarının görüşleri alınarak ilgili kurulca karara bağlanır ve Senatonun

kabulü ile kesinleşir.

(2) Dersler bir dönemliktir.

(3) Öğrenciler, dönem başlarında, belirlenen süre içinde danışmanlarınca onaylanan

derse yazılma formu, öğrencilik kayıt ücreti ve eğitim-öğretim ücretinin yatırıldığını gösterir

belge ile ilgili enstitü müdürlüğüne başvurarak derslere yazılmak zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Yüksek lisans ve doktora derslerinin kredi değerleri ilgili başkan-

lığın önerisi ve ilgili kurulun kararı ile tespit edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Öğretim elemanları öğrencilerin başarı durumlarını, başarıyı belir-

leyen her türlü belge, sınav evrakı, sınav soruları ve cevap anahtarları ile birlikte dönem sonu

(final) sınavını izleyen yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne iletir. Başarı durumu listeleri

öğrencilere ilan edilir. Sınav evrakı ve cevap anahtarı iki yıl süreyle ilgili enstitü tarafından

saklanır. Öğrencilerin güncelleştirilmiş not durumu belgeleri, dönem final sınavlarının bittiği

günü izleyen en geç yirmi gün içinde enstitü tarafından hazırlanır.

(2) Başarı sonuçlarına maddi hata yönünden itiraz edilebilir. Bu süre içinde itirazlar,

başarı sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde, ilgili enstitü müdürlüğüne, bir dilekçe

ile yapılır. İlgili öğretim elemanı, itirazda bulunan öğrencinin durumunu maddi hata yönünden

yeniden değerlendirir ve kanaatini enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Bu değerlendirme

sonucuna yapılan itiraz ilgili yönetim kurulunca sonuçlandırılır. Karar öğrenciye duyurulur.

(3) Dönem sonu ders başarı notlarıyla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt

süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci, ikinci, altıncı ve yedinci

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, aynı maddeye aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri, öğretim elemanı

tarafından, dönem/dönem sonu başarı notu olarak takdir olunur.

(2) Harf notlarının sayısal eşdeğerleri aşağıda gösterilmiştir:

A 4.00
A- 3.75
B+ 3.50
B 3.25
B- 3.00
C+ 2.75
C 2.50
F 0
IA 0
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(6) Başarısız olunan her ders için bir bütünleme sınav hakkı tanınır.
(7) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri

tekrarlayabilir. Bu durumda başarı notları, öğrencilerin tekrarladıkları derslerden elde ettikleri
başarı notlarıdır.”

“(8) Tekrarlanan ve fazladan alınan dersler için öğrenci, ders başına belirlenen eğitim-
öğretim ücretini öder.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Başarı notları harfleri dışında kullanılan diğer harfler aşağıdaki şe-

kilde tanımlanır:

”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Aynı anabilim dalı altındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay

geçiş; en az bir dönemi başarı ile tamamlamış öğrencinin her dönem başında başvurusu ve

ilgili yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir. Öğrenci tezli ve tezsiz yüksek lisans programları

arasında sadece bir kez geçiş başvurusu yapabilir. Geçiş başvurusu onaylanan öğrenci, yeni

programının gereklerini tamamlamakla yükümlüdür.”

T
Transfer (Transfer): Başka bir enstitü veya üniversiteden yatay geçiş yapmış olup,
ilgili yönetim kurulunca intibakı onaylanan ve not ortalamasına katılmayan dersler
için verilir.

P Geçer (Pass): Not ortalamasına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir.

U
Yetersiz (Un-pass): Not ortalamasına katılmayan derslerde başarı göstermeyen
öğrencilere verilir.

NC
Kredisiz (Non-credit): Mezuniyet için gerekli olan kredisiz bilimsel hazırlık ders-
leri için kullanılır.

ND
Diplomaya yönelik olmayan (Nondegree): Enstitülerde diploma almaya yönelik
olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.

NP
NP (Not present): Öğrencinin dönem/dönem sonu final sınavına girmediğini gös-
terir. Final sınavına girmeyen öğrencinin geçerli mazereti olmaması durumunda
dönem/dönem sonunda (NP) notu (F) ye dönüşür.

I

Eksik (Incomplete): Bir dersten başarılı olmak için, devam hariç, öğretim elemanı
tarafından dönem başında belirtilen koşulları, mazereti nedeniyle zamanında ye-
rine getirememiş öğrencilere verilir. İzleyen dönem başına kadar telâfi edilemeyen
(I) notu, (F) ye dönüşmüş olur.

IA
Devamsız (Incomplete attendance): Devam şartını yerine getirmeyen öğrencileri
gösterir.

R Tekrar (Repeat): Tekrar edilen dersleri gösterir.

X Proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

W
Dersten çekilme (Withdrawal): Öğrencinin süresi içinde dersten çekilmiş olduğu-
nu gösterir.

L (Leave): Öğrencinin kayıt dondurmuş olduğunu gösterir.
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) İlgili yönetim kurulu, öğrencinin programa kaydından itibaren yüksek lisans öğ-
renimi için her öğrenciye bir öğretim üyesini ders danışmanı olarak tayin eder. Ders danışmanı,
öğrencinin yoğunlaşmak istediği alanı belirleyerek, alacağı derslerin bu amaca uygun olarak
seçilmesinde öğrenciye yardımcı olur ve her dönem başında öğrencinin alacağı dersleri onay-
layarak enstitüye bildirir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı; 90 AKTS kredisinden az olmamak

koşuluyla, en az yedi ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci en geç üçüncü
dönemin başından itibaren, tez çalışması için, her dönem kayıt yaptırmak zorundadır. Öğren-
cinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans eğitiminde ders yüküne ve kredi-
sine sayılmaz.

(2) Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı dönemdir. Ancak
öğrenci ilk iki dönemde kredi yükünü tamamlamak ve en az bir dönemini tez çalışmasında ge-
çirmek kaydı ile üç dönemde mezun olabilir.

(3) Yüksek lisans programını azami altı dönem içinde başarı ile tamamlayamayan öğ-
renciler öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptıra-
bilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(4) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciye, ikinci dönem sonunda ilgili ana bilim
dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla tez danışmanı atanır. Tez danış-
manları doktoralı öğretim elemanları arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve
ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşullarıyla ilgili kriterler ilgili kurul tarafından be-
lirlenir.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından,
tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili başkanlık tarafından yürütülür.

(6) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen en az ders yükünü ta-
mamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz; ancak not çizel-
gesinde belirtilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş olup, aynı maddeye aşağıdaki altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralar
eklenmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tara-
fından hazırlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Tez Yazım Kılavu-
zuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorundadır. Tez savunması için
öğrencinin Enstitü Kurulu kararı ile belirlenen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde en
az bir makalenin yayınlanması veya yayınlanacağına dair kabul belgesinin ibrazı veya ilgili
alanda ulusal/uluslararası bir etkinlikte sunum şartlarını yerine getirmesi gerekir.

(5) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme
kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili başkanlık tarafından en geç ertesi gün ilgili ens-
titüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde
gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu öğrenciler, uzatma aldıkları dö-
neme kayıt yaptırmak zorundadır.”
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“(6) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içinde tezini teslim etmeyerek başarısız
sayılan, savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci
için ilgili yönetim kurulu kararı ile yeni bir danışman öğretim üyesi atanır ve yeni bir tez konusu
belirlenir.

(7) Azami süreyi tamamlayan öğrencilerin, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın
tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüleri devam eder.

(8) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması şartını sağ-
layan öğrencinin, tez savunma sınavını takip eden en geç bir ay içinde, şekil şartları yerine ge-
tirilmiş dört adet ciltlenmiş tezi, elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet tez CD’sini ve YÖK
tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir. Aksi
halde mezuniyet işlemleri yapılmaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Derslerini ve tezini başarı ile tamamlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlen-
miş en az dört kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü mü-
dürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisi ilgili yö-
netim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı 90 AKTS kredisinden az olmamak

koşuluyla en az on ders ve bitirme projesinden oluşur. Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı
olduğu dersler yüksek lisans eğitiminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı dönemdir. Ancak
öğrenci üçüncü dönemde kredi yükünü tamamlamak ve bitirme projesinden başarılı olmak
kaydıyla en erken üçüncü dönem sonunda mezun olabilir.

(3) Yüksek lisans programını azami altı dönem içinde başarı ile tamamlayamayan öğ-
renciler öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptıra-
bilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile bitirme projesi hazırlama hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler; derslerin en az yarısından ba-
şarılı olmaları, kayıt yenilediği son dönemde mezun olabilmesi için kalan kredi saat eşdeğerinde
ders almaları ve ilgili kurulca belirlenen diğer şartları yerine getirmeleri halinde bitirme pro-
jesine de yazılma hakkını elde ederler. Öğrenciler, bitirme projesinin alındığı dönemde, bitirme
projesine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı bir bitirme projesi çalışması vermek zo-
rundadır. Bitirme projesi alan öğrenci hazırlamakla yükümlü olduğu bitirme projesini; bitirme
projesi danışmanı öğretim üyesine onaylatmak zorundadır. Danışman öğretim üyesi tarafından
onaylanmamış bitirme projesi başarısız sayılır ve bitirme projesi tekrar alınır. Derslerini başa-
rıyla tamamlayan öğrenci, projesini, ilgili anabilim dalı tarafından önerilmiş ve ilgili yönetim
kurulunca onaylanmış üç kişilik bir jüri önünde sözlü olarak sunar.

(5) Bitirme projesi savunma sınavı dinleyiciye açık olarak yapılır.
(6) Belirtilen süre içinde bitirme projesini teslim etmeyerek başarısız sayılan, bitirme

projesi savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci
için ilgili yönetim kurulu kararı ile yeni bir danışman öğretim üyesi atanır ve yeni bir bitirme
projesi konusu belirlenir.
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(7) Azami süreyi tamamlayan öğrencilere, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın
bitirme projesi hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

(8) Öğrenci, ilgili danışman öğretim üyesi önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla,
izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden yüksek
lisans dersi alabilir.

(9) Bitirme projesi savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması
şartını sağlayan öğrencinin, bitirme projesi savunma sınavını takip eden en geç bir ay içinde,
şekil şartları yerine getirilmiş bir adet ciltlenmiş bitirme projesini ve elektronik ortamda kay-
dedilmiş bir adet bitirme projesi CD’sini tamamlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir. Aksi
halde mezuniyet işlemleri yapılmaz.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Derslerini ve bitirme projesini başarı ile tamamlamak kaydıyla, yüksek lisans bi-
tirme projesinin ciltlenmiş bir kopyasını bitirme projesi sınavına giriş tarihinden itibaren bir
ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eden ve bitirme projesi şekil yönünden uygun bu-
lunan yüksek lisans öğrencisi ilgili yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi almaya
hak kazanır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 180 AKTS kredi-
sinden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışma-
sından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 240 AKTS kredilik on
altı adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.”

“(4) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler doktora eği-
timinde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için azami oniki dönem, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami ondört
dönemdir. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler Senato tara-
fından belirlenir.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için dört dönem, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı
dönemdir.

(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul
edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci bendinde belirtildiği üzere oniki dönem so-
nuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için ondört dönem sonuna kadar tamam-
layamadıkları için tez sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en
az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Azami süre sonunda kredi yükünü tamamlayamayan, yeterlik sınavı, tez izleme sı-
navları ve savunma sınavından başarılı olamayan öğrenciler ilgili döneme ait öğrenim ücret-
lerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda,
ders ve tez sınavlarına katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan ya-
rarlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”
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MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını ve danışmanının
belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanının önerisi Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı ataması en geç üçüncü dönemin başına kadar ilgili
Yönetim Kurulunca yapılır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin dersler ve doktora çalışmasıyla

ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini başarı ile ta-
mamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci güz ve bahar dönemi başında akademik
takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili yö-
netim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Doktora yeterlik komitesi en az biri Üni-
versite dışından ve en az doktor unvanına sahip olmak kaydı ile beş kişilik sınav jürisini teşkil
eder. Komitenin görev süresi üç yıldır. Doktora yeterlik jürisi her öğrenci için enstitü yönetim
kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini yeterlik sınavından
önce enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınavlardan
başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir.

(6) Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci yeterlik sınavından başarısız
sayılır, bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır, aynı jüri önünde yazılı ve sözlü olmak üzere
her iki sınavı da tekrarlar.

(7) İkinci defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bundan sonra gireceği her ye-
terlik sınavı için bir ders ücreti öder.

(8) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaramayan bir öğrencinin, ders yü-
künü tamamlamış olsa bile, fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(9) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az sekiz dersini başarı ile tamamlamış bir
öğrenci ilgili yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yönetimini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır. Enstitü yönetim kurulu ta-
rafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde bir rapor sunmayan
veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen bir öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez
konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci en geç üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir
öğrenci ise en geç altı ay içinde tekrar tez önerisi sunar.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-
Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki izleme sınavı arasında
en az dört ay süre olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine
yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dö-
nemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan tez izleme
komitesine süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğ-
rencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(6) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılma-
yarak üst üste iki kez başarısız bulunan öğrenci için enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

(7) Tez konusu kabul edilen ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda, tez konusu
değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye
sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor, enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir
ve tez konusu değişikliği enstitü yönetim kurulu kararı ile uygun görüldüğü takdirde, öğrenci
en geç altı ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez iz-
leme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni tez önerisi sınavına ve en az üç
tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 36 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, doktora tezini Senato tarafından

hazırlanan tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak sa-
vunmak zorundadır. Tez savunması için öğrenci tarafından enstitü kurulu kararı ile belirlenen
uluslararası hakemli dergilerde bir makalenin yayınlanması veya yayınlanacağına dair kabul
belgesinin ibrazı veya ilgili alanda uluslararası bir etkinlikte sunum şartlarının yerine getirilmesi
gerekir.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve yönetim kurulu
onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az
biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Zorunlu
nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler katılamama gerekçelerini ilgili enstitü müdürlüğüne
yazılı olarak bildirir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç iki
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav dinleyiciye açık olarak yapılır. Tez sınavı,
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
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(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme kararının verilmesi halinde tezin
düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş
gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder. Aynı jüri önünde tezini tekrar savunur.

(5) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen tarihte tez savunma sınavına katılmayan ya
da savunma sınavında başarısız bulunan öğrenci için enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir danışman atanır.

(6) Azami süreyi dolduran öğrenciler öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın tez
hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Derslerinden ve tez sınavından başarılı olmak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş
en az dört kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört kopyasını ve YÖK tarafından istenen
belge ve dokümanları tamamlayarak tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora derecesi almaya
hak kazanır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe 39 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
39/A maddesi eklenmiştir.

“Tebligat
MADDE 39/A – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularla ilgili enstitü tara-

fından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel
işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildi-
rimle değiştirilen posta ve elektronik posta adresine yollanmak sureti ile tebliğ edilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası

Kurul tarafından çıkarılan, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan
3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Ensti-
tülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ve 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönet-
meliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.”

MADDE 31 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

18/12/2008 27084

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 22/7/2009 27296

2- 9/2/2010 27488
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İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak ku-

rulan İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına,
faaliyetlerine, yönetim organlarına, 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 ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
e) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin öğrencilerini, öğretim üyelerini ve çalışanlarını ilgi duyabilecekleri

çeşitli sosyal sorumluluk projelerine yönlendirmek,
b) Üniversite mensuplarının sosyal, kültürel ve akademik birikimlerini arttırarak; şikâ-

yet etmeden çözüm üreten, takım çalışması yapabilen ve topluma karşı sorumluluklarını bilen
bireyler olmalarını sağlamak,

c) Sosyal sorumluluk projeleri vasıtasıyla öncelikle gençler ve yaşlılar olmak üzere top-
lumun her kesiminin yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak,

ç) Toplumsal sorunlara çözüm üreterek sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, çevresel,
kültürel ve sosyal gelişmelere destek vermek,

d) Tüm bu amaçlar doğrultusunda bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim çalışmaları
yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Öncelikle gençler ve yaşlılar gibi toplumun en kırılgan gruplarının sosyal, kültürel

gelişimleri ile bu grupların ekonomik olarak iyileştirilmesine yönelik, Üniversite mensupları-
nın, özellikle öğrencilerimizin aktif katılımlarıyla yürütülecek sosyal sorumluluk projeleri ge-
liştirmek ve yürütmek,

b) Demokratik yönetişim ve sosyal sorumluluk alanında öncelikle gençler olmak üzere
toplumun bilinçlenmesine yönelik eğitici programlar ve yayınlar gerçekleştirmek, kültürel et-
kinlikler düzenlemek, benzer amaçlı projelere katılmak ve desteklemek,

c) Üniversitenin diğer merkezleriyle ve ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlarla
işbirliği içinde konuyla ilgili olarak yeni projelerin gerçekleştirilmesini ya da mevcut projelerde
yer alınmasını sağlamak,

ç) Yurtdışı benzer projelerle işbirliği çerçevesinde gençlerin birikimlerini arttırmaya
yönelik öğrenci değişimini sağlamak,

d) Sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilere mesleki uygulama imkânı ve bu projelere
katılan maddi sıkıntı içindeki öğrencilere de burs imkânı sağlamak,

e) Üniversite mensuplarının, özellikle de öğrencilerin ilgi duydukları alanlardaki
kapasitelerini arttırmaya yönelik destekleyici eğitim-öğretim faaliyetleri yürütmek,

f) Yönetim Kurulunun onaylayacağı yukarıda belirtilen konularda yeni projeler geliş-
tirerek uygulamaya koymak,

g) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

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 faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

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

(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.

(3) Müdürün önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim
elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(4) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekâlet 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 ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,
ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.
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Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği

bir müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Üniversite
Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir ne-
denle 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 dört kez
olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar oy çokluğu 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 sun-

mak,
c) Sosyal sorumluluk projelerini 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, usul ve esaslarını tespit etmek,
e) Müdürün getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.
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 görevlendirilen en az on en fazla elli üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan
süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Rektör başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde 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 İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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2012 KASIM GÜNSÜZLERİ       HARUN 

1100-5 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

10 Aralık 2012 

PAZARTESİ 
Sayı : 28493 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

İLANEN TEBLİGAT 

Sanık Konya İli, Ereğli İlçesi, Boyacıali köyü nüfusunda kayıtlı Galip ve Hayriye oğlu, 

02/08/1967 doğumlu TAHSİN AZİZOĞLU nun ; 

Subut bulan dolandırıcılık suçundan hükmedilen 240 TL. Adli para cezası ile 

cezalandırılmasına dair İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/11/2011 tarih ve 2009/276 esas 

2011/235 karar sayılı kararı yapılan bütün aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle sanığa 

tebliğ edilememiştir. 

Kararın temyiz yolu açık olup, temyiz incelemesi Yargıtay da yapılacaktır. Kararın Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren 21 gün içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya 

Mahkememiz kaleminde tanzim edilecek bir tutanak ile veya başka bir Mahkemeye 

Mahkememize gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile başvurularak temyiz edilebilir Temyiz 

edilmediği takdirde, karar kesinleştirilerek infaza ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

İlanen tebliğ olunur. 9006 

—— • —— 
Antalya 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No   : 2005/899  

Karar No : 2012/480 

Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya 

Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 27/04/2012 tarihli ilamı 

ile 86/1, 13/1 maddesi gereğince l YIL 6 AY HAPİS, HAPİS CEZ. İNFAZI TAMAMLANINCAYA 

KADAR BELLİ HAKLARI KUL. YOKSUN BIRAK. 1 YIL HAPİS, 600 ADLİ PARA cezası ile 

cezalandırılan Alayiddin ve Özgül oğlu, 01/01/1977 doğumlu. Hatay, Dörtyol. Karacami mah/köy 

nüfusuna kayıtlı SERKAN YILDIRIM’ tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

karar verilmiş olup,  

İlan olunur. 9312 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

14 KATLI (18.875,98 M2) YAPININ ENKAZ KARŞILIĞI YIKIMI VE 

MOLOZLARIN TAŞINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 

Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait Ankara İli Yenimahalle İlçesi 63889 ada 5 parselde 

bulunan kaba inşaat aşamasında olan 14 katlı (18.875,98 m2) yapının enkaz karşılığı yıkımı ve 

molozların taşınması işi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya 

Verme İhale Yönetmeliği’ne göre açık artırma usulü ile yaptırılacaktır.  

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iştirakçiler arasında açık artırmaya 

gidilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Alparslan Türkeş Cad. No: 75 Gazi Mahallesi-

Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 2110170 - 0312 2110179 

c) Elektronik Posta Adresi : aoc@aoc.gov.tr 

ç) İhale dökümanının görülebileceği : www.aoc.gov.tr 

   internet adresi 

d) İhale şartnamesinin temin : A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi, 25,00,-TL  

   edileceği yer ve ücreti  Posta Yoluyla 35,00-TL 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Enkaz karşılığı 14 katlı (18.875,98 m2) yapının 

yıkımı 

b) İşin Süresi : 75 takvim günü 

c) Muhammen Bedel : 58.000,00,-TL + KDV (işin yapılması karşılığında 

Müdürlüğe ödenecek bedel) 

d) Geçici Teminat :   50.000,00,-TL 

e) Kati Teminat : 100.000,00,-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : A.O.Ç. Müdürlüğü Binası 

b) Tarihi ve Saati : 21/12/2012 - 14:00 

c) Teklif Mektuplarının en son 

    teslim tarihi, saati ve teslim yeri : 21/12/2012 - 14:00 A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret 

Şubesi 

A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri 

gözetilerek en uygun bedeli tespit etmede serbesttir. 9681/1-1 
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4000 METRE 50*2,5 MM2 SİNYAL KABLOSU SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 4000 Metre 50*2,5 mm2 sinyal kablosu alım işi açık ihale 

usulü ile ihale edilerek mal satın alınacaktır. 

İhale kayıt numarası  

1 - İdarenin : 2012/180961 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191    FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Adet 1000 Metrelik yekpare parçalar halinde; 50*2,5 

mm2 sinyal kablosu. 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

c) Teslim tarihi/süresi : 40 Gün 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 08.01.2013 - 14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi: TR48 

0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale dokümanını satın alabilmek için hesap numarasına şartname 

bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu faks’a okunaklı bir şekilde 

gönderilecektir. İhale doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde 

gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 08.01.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 9682/1-1 
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MUHTELİF TİP VE ÖLÇÜLERDE VANANIN TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA 

TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEREK  

TEMİN EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan muhtelif tip ve ölçülerde vananın Teknik Şartname 

esaslarında temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilerek temin edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2012/181508 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0 252 572 5191    FAX: 0 252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi  : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu işin   

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif tip ve ölçülerde vananın temini ve teslimi işi. 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı  

c) Teslim tarihi  : Sözleşmeye Müteakip 30 (Otuz) Takvim Günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 07/01/2013 - 14:00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ 

MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: HALKBANKASI YATAĞAN 

ŞUBESİ TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap 

numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu 

fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya 

kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 07/01/2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.  9644/1-1 
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CHANGE-OVER SİSTEMİ KONTROL ÜNİTESİNİN YENİLENMESİ İŞİ 
YAPTIRILACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş 
b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 24 08 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
A-a) Dosya No : 2012/98 
b) Niteliği, türü ve miktarı : CHANGE-OVER SİSTEMİ KONTROL ÜNİTESİNİN 

YENİLENMESİ İŞİ 
c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
d) Şartname bedeli : 100,00.-TL 
e) İhale tarihi ve saati : 26.12.2012 Saat: 14.00 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 
b) Şartname bedelinin  
    yatırılacağı yer : Vakıfbank Afşin Şb. :TR87 0001 5001 5800 7287 

7572 71 -Afşin Ziraat Bankası Şb. :TR17 0001 0003 
9037 7120 4354 40 no’lu hesaba  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 
6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler belirtilen tarihte saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

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

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 
fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 
doğrultusunda yapılacaktır.  

Duyurulur. 9343/1-1 
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FABRİKAMIZ İHTİYACI “72.000 KG.PROFİL AĞIRLIKLI VE 18.000 KG.İNCE SAÇ 
AĞIRLIKLI PAN. BŞLT. MAK. ÇELİK KONST. PARÇALARININ PBM/003 VE 

PBM 010 NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE İMALİ İŞÇİLİĞİ” 
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2012/184612 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Sivrihisar Caddesi No: 195/C Tepebaşı/Eskişehir 
b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat)  
  Dahili 1476 - 0 222 230 59 15 
c) Elektronik posta adresi(varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
     internet adresi (varsa) 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 72.000 KG.PROFİL AĞIRLIKLI - 18.000 KG. 

İNCE SAÇ AĞIRLIKLI PAN. BŞLT. MAK. 
ÇELİK KONST. PARÇALARININ PBM / 003 ve 
PBM/010 NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE 
İMALİ İŞÇİLİĞİ  

b) Yapılacağı yer : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI-MONTAJ 
ATELYESİ  

c) İşin süresi : Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra 1 Komplesi 
60 takvim günü olup tamamı 90 takvim gününde 
teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI 

SALONU 
b) Tarihi ve saati : 24.12.2012- Pazartesi günü - Saat: 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari şartnamemizin 7.ve 8.maddelerinde belirtilmiştir. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale dokümanı Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No:195/C-Tepebaşı / 

Eskişehir adresinde görülebilir ve 30,00 TL. ( Otuz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale 
dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 
isteyenler, posta masrafı dahil 30 Türk Lirası doküman bedelini T.C.ZİRAAT BNK.-Y.EMRE 
ŞB.-TR26 0001 0008 8738 2482 7750 01 - HALKBANK - ESK. ŞB.- TR89 2009 3480 0013 
0000 03 - VAKIFBANK - Y.EMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BNK.-ESK. 
ŞB.- TR62 0008 4000 0014 4000 0163 61 - AKBANK- ESK.ŞB.- TR75 0004 6000 2688 8000 
2810 21 nolu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 
adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 
yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 
iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.  
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7 - Teklifler, 24.12.2012-Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR 
MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden 
İdaremiz sorumlu değildir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme 
düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 9814/1-1 —— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - Satışa esas bedeli en az 6,27 TL ile en çok 415.110,13 TL arasında değişen; 

17.12.2012 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,63 TL, en çok 
41.511,01 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 27 Kalem muhtelif eşya (Döküm Kalıp, 
Kapı ve Aksamı, Flaşlı Mil, Mil Karşılığı, TV, Makina Aksaam Parça, Boya hammadde, Fotokopi 
Makinası, Paketleme Makinası, Kozmetik Malzeme, Oto Bakım Ürünü, makina ve Aksesuarları, 
Kurdela, Mobilya ve Aksam Mermer Granit, Cam İşleme Makinası, Amonyum Nitrat, Tabi 
Asfalt, Toz kömür, Rulo Kumaş, Askılık, Dezenfektan Madde ve vs); açık artırma suretiyle, 
TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 
18/12/2012 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı 
bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (2431304) 
numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 

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

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 
 9804/1-1 —— • —— 

150 ADET KABLOSUZ KAREKOD BARKOD OKUYUCU SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan 150 adet kablosuz karekod barkod okuyucu idari ve 

teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir.  
3 - İhaleye ait şartname Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” 
adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.  

4 - İdari şartname ve teknik şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
5 - Firmaların tekliflerini en geç 21 ARALIK 2012 günü saat 11:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine 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. 9836/1-1 
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10.000 ADET BAFFLE BASKILI ALTI KAPALI (101*101*235 CM EBATLI) BİG-BAG 
TORBA TEKNİK RESİM VE TEKNİK ŞARTMANEYE GÖRE  

SATIN ALINACAKTIR 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden: 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Öğütme 

Tesisinde kullanılacak olan 10.000 Adet baffle baskılı altı kapalı (101*101*235 cm ebatlı) big-
bag torbanın teknik resim ve teknik şartmaneye göre alımı işi şartnamelerimiz hükümlerine göre 
Açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2012/185526 
1 - İdarenin: 
A) Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor 

İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu 12. Km. Bigadiç / 
BALIKESİR 

B) Telefon ve Fax Numarası : 0 - 266 - 633 72 21- 22 / 633 72 23 
C) Elektronik Posta Adresi (varsa) : bigadic11@etimaden.gov.tr 
2 - İhale Konusu Malın  
A) Niteliği, Türü ve Miktarı : 10.000 Adet baffle baskılı altı kapalı (101*101*235 

cm ebatlı) big-bag torba 
B) Teslim Yeri : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor 

İşletme Müdürlüğü İşletme Ambarı 
3 - İhalenin 
A) Yapılacağı Yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor 

işletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/ 
BALIKESİR 

B) Tarih ve Saati : 20/12/2012 Perşembe Günü Saat: 14.00 
4 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER 
Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda 

tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla geçici teminat verilecek 
olup; Bu tarih 19/03/2013 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Teminat 
olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;  

a) Tedavüldeki Türk Parası, 
b) Türk Bankaları ve Türk Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektupları.  
c) İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların 

düzenleyecekleri teminat mektupları,  
d) Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-

garantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya Katılım Bankalarının 
düzenleyecekleri teminat mektupları, 

5) Teklifler kapalı zarf şeklinde ve ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü süreli 
olacaktır.  

6) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 
teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 
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İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yerler: 
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy yolu 

üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR Tel: 0 - 266 - 633 72 21 - 22 
İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil): 50,00 TL. 
Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 60,00 TL. 
7) Teklifler en geç ihale tarihi olan 20/12/2012 Perşembe Günü Saat:14.00’e kadar 

İşletme Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv şefliğine verilmiş olacaktır. 
8) İhale, 20/12/2012 Perşembe Günü Saat:14.00’de Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü 

toplantı salonunda açık ihale usulü ile yapılacaktır. 
9) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır. 
9.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,  
9.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresini gösteren belgeyi, 
9.1.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl için de Ticaret 

veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini, 
9.1.4. 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 görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

9.1.5. 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 sirkülerini, 

9.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 
9.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,  
9.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,  
9.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,  
9.1.10. İş Deneyim Belgesini, 
İstekliler, Teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt 

dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale 
konusu iş veya benzer işle ilgili olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin 
kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. 
Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinde olduğu gibidir. 

9.1.10.1. Benzer İş olarak kabul edilecek işler, 
Her türlü torba imalatı ve satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.  
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 
10. İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi 
olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya 
tamamen verip vermemekte serbesttir. 9815/1-1 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 
 

Republic of Turkey 
Istanbul Special Provincial Administration (ISPA) 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 
 

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project 
Loan No: TU-161 

 
Consultancy Services for Retrofitting Design of School Buildings in Istanbul (ISDB-CB1.3) 

 
(2012) 

 
The Republic of Turkey has received a technical assistance loan from the Islamic 

Development Bank (IDB) and intends to apply of this loan to payments under the contracts for 
Procurement of “Consultancy Services for Retrofitting Design of School Buildings in Istanbul 
(ISDB-CB1.3)”, which will be implemented by Istanbul Special Provincial Administration, 
Istanbul Project Coordination Unit.  

 
The services to be performed for schools within the scope of ISDB-CB1.3 shall include:  
 
1. Vulnerability assessment of the buildings by using the available data and conducting 

necessary tests and measurements at the sites, buildings as required. 
2. Preparation of preliminary and final designs and estimated costs with respect to each 

school using conventional and innovative retrofitting techniques and new Turkish national 
retrofitting building codes in disaster prone areas.  

3. Preparation of Bill of Quantities of Public buildings, final retrofitting drawings and 
technical specification after consultation with the Client. 

4. Cost comparison for selected public buildings considering cost of retrofitting to the cost 
of replacement ratio. 

The estimated duration of the services are approximately 12 months. 
Istanbul Project Coordination Unit now invites eligible consultants to indicate their 

interest in providing the services. Interested consultants must provide information and documents 
indicating that they are qualified to perform the services (such as brochures, description and 
references from previous clients on the similar assignments, experience in similar conditions, 
availability of appropriate skills among staff, etc.). 

Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the 
form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the 
JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable 
for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested 
consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the 
partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in 
association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. 

The Client, within the interested international consultant firms in accordance with their 
qualifications and experience will form one shortlist group. Consultants will be shortlisted in 
accordance with the procedures set out in the “Guidelines for the Use of Consultants under 
Islamic Development Bank Financing, May 2009”  
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A Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost Based Selection 
(QCBS) method set out in the Consultant Guidelines. 

Consultants are required to include the name and reference number of the tasks ISDB-
CB1.3 in their Expression of Interests.  

Interested consultants may obtain further information at the address below from 10:00 
a.m. to 16:00 p.m. local time. 

Expressions of interest must be delivered to the address below by January 10th, 2013, 
16:00 (local time) by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-mail shall not be 
accepted IPCU reserves the right to reject the applications received after the above-referenced 
date. 

 
Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 
M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No:8 
34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey 
 
Contact Person: K. Gökhan ELGİN (Director) 
Tel : +90 212 518 55 00 
Fax : +90 212 518 55 05 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 9673/1-1 

—— • —— 
ANKARA’DA 50 İŞÇİ İLE YOLCU VAGONU VE TREN SETİ 

TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR 
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2012/184377 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey-

Yenimahalle/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi : … 
İhale konusu hizmetin adı ve süresi : ANKARA DA 50 İŞÇİ İLE YOLCU VAGONU 

VE TREN SETİ TEMİZLİĞİ. 
2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 24/12/2012 günü saat 11.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV-Dahil 250,00,-TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 9689/1-1 
————— 

ESKİŞEHİR’DE YOLCU VAGONU VE TREN TEMİZLİĞİ (10 İŞÇİ İLE 1 YIL) 
HİZMETİ ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2012/184598 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey-

Yenimahalle/ANKARA 
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b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi : … 
İhale konusu hizmetin adı ve süresi : ESKİŞEHİR’DE YOLCU VAGONU VE TREN 

TEMİZLİĞİ (10 İŞÇİ İLE 1 YIL) 
2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 25/12/2012 günü saat 11.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV-Dahil 150,00,-TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 9690/1-1 
————— 

ANKARA -ESKİŞEHİR-KAYSERİ -KARABÜK-ÇATALAĞZI LOKO BAKIM ATÖLYESİ 
VE ÇANKIRIDA LOKOMOTİF VE ATÖLYE TEMİZLİĞİ (32 İŞÇİ 1 YIL) 

İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
İhale Kayıt No : 2012/184590 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey-

Yenimahalle/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi : … 
İhale konusu hizmetin adı ve süresi : ANKARA-ESKİŞEHİR-KAYSERİ-KARABÜK-

ÇATALAĞZI LOKO BAKIM ATÖLYESİ VE 
ÇANKIRIDA LOKOMOTİF VE ATÖLYE 
TEMİZLİĞİ (32 İŞÇİ 1 YIL) 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 25/12/2012 günü saat 10.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV-Dahil 250,00,-TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 9691/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT 
SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 

1.fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri 
kapsamında, aşağıda bilgisi verilen Jeotermal Kaynak/Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat 
sahasının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile 
20 Aralık 2012 Perşembe Günü Saat 13.00’ de, Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 
(Vatan Cad.) No:64 Fatih/İSTANBUL adresinde bulunan İl Özel İdare Binasındaki Encümen 
Toplantı Salonunda İl Encümenince, şartnamesindeki kayıtlar uyarınca ihale edilecektir.  

1 - İhale Konusu İşler: 
Sarıyer İlçesi, Gümüşdere Köyü hudutları dahilinde bulunan 1.989,04 Hektar alanda 

Jeotermal Kaynak/Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı saha için belirlenen 30.441,- TL (KDV 
hariç) bedel üzerinden 3 (üç) yıl süreli olarak arama ruhsatı verilecektir. Geçici Teminatı 913,23 TL. 

 
 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 
Sağa (Y) 664070 669801 669666 663403 
Yukarı (X) 4569639 4568104 4565377 4565868 

 
2 - İhale Şartname ve Ekleri: 
İstekliler;  
a)  İstanbul İl Özel İdaresi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Encümen 

Müdürlüğünde ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde şartname ve eklerini görebilirler. 
b) İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini 100 TL bedel karşılığında satın 

almaları zorunludur. 
 
3 - İhaleye Katılma Belgeleri:  
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belgegeçer numarası. 
b) Gerçek Kişi İstekliler; 
1 - Yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi. 
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi. 
3 - T.C. Kimlik numarası içeren yıl içerisinde alınmış onaylı nüfus cüzdan sureti. 
c) Tüzel kişi istekliler; 
1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret Sicil faaliyet belgesi. 
2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
3 - Bağlı olduğu vergi dairesi ili ve vergi numarasını gösterir yıl içerisinde alınmış onaylı 

vergi levhası. 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenlerin imza beyannamesi. 
e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi. 
f) Yurtdışında yapılacak başvurularda istenilen belgelerin tümünü T.C. Başkonsolosluklarınca 

veya T.C. Dış İşleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 
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g) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki %3 geçici teminata ait alındı 
makbuzu veya banka teminat mektubu. (Bloke çek kabul edilmez. Banka Teminat Mektubu 
İstanbul Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığına hitaben işin adına ve 2886 Sayılı Yasa 
kapsamında alınacaktır. Şirket adına gireceklerin Geçici Teminatlarını şirket adına yatırmaları 
gerekmektedir.) 

h) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair alındı makbuzu. 
i) Vergi borcu yoktur yazısı. 
4 - İsteklilerin 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 

4.maddesinde belirtilen; medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 
statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer 
alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirket olması 
gerekmektedir. 

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 
veya noter tasdikli suretlerini ihale esnasında, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

6 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 
müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

7 - Komisyon, ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. 9639/1-1 
—— • —— 

30.000 KG ÇAYKUR SÜZEN POŞET VE 20.000 KG DEMLİK SÜZEN POŞET ÇAY FİLTRE 
KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası’nın ihtiyacı, 30.000 Kg Çaykur Süzen 

Poşet ve 20.000 Kg Demlik Süzen Poşet Çay Filtre Kağıdı Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 
9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

a- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı /RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.12.2012 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife açıktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 9545/1-1 
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ALÜMİNYUM ŞERİT, POLİETİLEN CONTA VE OLUKLU 
KARTON KUTU SATIŞI YAPILACAKTIR 

Gayrimenkul Anonim Şirketinden: 
1. İdarenin 
a) Adresi : Orhantepe Mah. Tekel Cad. tta Cevizli Kampusü 34865 

Cevizli-Kartal/İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 216 383 44 50/167 - 216 383 64 20  
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@gayrimenkulas.gov.tr 
2. Satışa Konu Malzemelerin  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı: Aşağıdaki tabloda ayrıntısı belirtilen, Alüminyum Şerit, 

Polietilen conta ve Oluklu karton kutudan oluşan malzemeler, Şirketimizin Satım ve Kiraya 
Verme Yönetmeliğinin 14 ve 29. maddeleri çerçevesinde, kapalı zarf yöntemiyle, birden fazla 
katılımcı olması halinde açık arttırma usulü ile tek katılımcı olması durumunda pazarlık usulüyle 
satışı yapılacaktır.  
 

Sıra No Malzemenin Adı  Miktarı Cinsi Geçici Teminat (TL) 

1 

203 mm Silver Alüminyum Şerit 68.862 Kg. 

25.000,00 

203 mm Gold Alüminyum Şerit 565 Kg. 
267 mm Silver Alüminyum Şerit 46.822 Kg. 
267 mm Gold Alüminyum Şerit 32.709 Kg. 
Lacivert Alüminyum Şerit 15.118 Kg. 
Krem Alüminyum Şerit 10.257 Kg. 

2 Polietilen Conta 35.686 Kg.   5.000,00 
3 Oluklu Karton Kutu (56x46x25 cm) 39.500 Adet   2.000,00 

 
b) İhaleye katılan istekliler her bir gruba ayrı ayrı teklif verebileceği gibi işin tamamına da 

teklif verebilirler. 
3. İhalenin  
3.1. Yapılacağı Yer : Orhantepe Mah.Tekel Cad. Cevizli yerleşkesi PK.34865 Cevizli-

Kartal/İSTANBUL adresinde Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır. 
3.2. Teklifler yukarıdaki tabloda belirtilen tüm malzemeler için 26/12/2012 Çarşamba 

günü saat 12.00’ye kadar, üzerinde Alüminyum şerit, Polietilen conta ve Oluklu karton kutu satış 
ihalesine ilişkin “Teklif-Gizli” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde idarenin aşağıda bulunan 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese süresi içerisinde iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra idareye verilecek teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3.3. İhale Şartnamesinde belirtilen hususlara göre teslim alınan ihale dosyaları, 
26/12/2012 çarşamba günü saat 14.00’de ihale komisyonu huzurunda açılacaktır. 

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
a) Noter onaylı veya idarece aslı gibidir onaylı kimlik fotokopisi (T.C. kimlik numaralı) 
b) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
c) Tüzel kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası 

belgesi, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden 
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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d) Adres beyanı, 
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 
5.1. İhaleye teklif verecek olanların şartname ve ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. İhale şartnamesi 11/12/2012 tarihinden itibaren idarenin aşağıdaki adresinde 
görülebilir ve 100,00 TL. karşılığında aynı adresten satın alınabilir. İhale şartnamesi almak için 
ödenmiş olan bedel her ne suretle olursa olsun iade edilmez. 

5.2. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orhantepe Mh. Tekel Cad. Cevizli Yerleşkesi 
34865 Cevizli-Kartal/İSTANBUL adresindeki Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Levazım ve Ticaret Şubesi Müdürlüğüne teslim edileceği gibi, aynı 
adrese süresi içerisinde iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada doğacak 
gecikmeler ile telgraf, teleks, faks veya elektronik postayla yapılacak başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

6.Verilecek tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 
günüdür. 

7. Geçici Teminat; İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerden satışa konu Malzemeler 
için 2. maddenin (a) bendindeki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat olarak nakit veya ihale 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 120 (yüz yirmi) gün süreli banka teminat mektubu 
alınacaktır. Mektup dışındaki teminatlar Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünün T.C. Ziraat 
Bankasının İstanbul/Kartal-Cevizli Şubesi nezdindeki (İBAN: TR 51 000 1000 851 0236 4057 6711) 
hesabına yatırılacaktır. 

8. Kesin Teminat; İhale üzerinde kalan isteklilerden, ihalenin ihale yetkilisince tasdik 
edildiğinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde ihale bedelinin % 6’sı 
oranında kesin teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır. 

9. İşin Süresi; Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde 
ihale bedeli ile KDV tutarının tamamını Şirketimiz TC Ziraat Bankası Cevizli Şubesi nezdindeki 
IBAN TR 51 0001 000 851 0236 4057 6711 nolu hesabına yatırarak Teknik Şartnamenin ilgili 
maddelerinde belirtilen şartlar dâhilinde 45 (kırkbeş) iş günü içinde teslimat yapılacaktır. 

10. İhale konusu malzemeler Orhantepe Mah. Tekel Cad. Cevizli Kampusü 34865 
Cevizli- Kartal/İSTANBUL adresinde görülebilir. 

11. İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır. 
12. Kuruluşumuz Resmi Gazete’nin 20/12/2008 tarihli ve 27086 sayılı nüshasında 

yayımlanan Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü Satım ve Kiraya Verme Yönetmeliği 
hükümlerine tabidir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa 
tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte veya bir bölümünü ihale etmekte, bütün teklifleri 
reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 

Duyurulur.  
 

GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Orhantepe Mahallesi, Tekel Caddesi, Cevizli Yerleşkesi 

34865 Cevizli-Kartal-İSTANBUL 
e-posta: ticaret@gayrimenkulas.gov.tr-Elektronik Ağ:www.gayrimenkul.gov.tr 

Tel: 0216 442 61 23    Faks: 0216 383 64 20 
 9711/1-1 
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20 ADET NR SP 100 POMPA HORTUMU SATIN ALINACAKTIR 
Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  
Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 20 adet NR SP 100 Pompa hortumu kapalı zarfla teklif 
alma yolu ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme 
Müdürlüğünden, 50,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin 
Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 nolu hesaba yatırılıp dekontunun  
(0 272 612 56 67) nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile 
gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde 
belirtilmiştir. İhale tarihi 24.12.2012 Pazartesi günü Saat 14.00 olup; isteklilerin belirtilen saate 
kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri 
gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 
 9695/1-1 

—— • —— 
MUHTELİF SUSTA SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2012/183543 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 3 Kalem [1.600 adet dış, 1.600 adet iç 

helezon, 800 adet (sağ-sol)] muhtelif susta, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek 
suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 26/12/2012 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 
26/12/2012 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 9697/1-1 
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SOĞUTMA ÜNİTESİ BAKIM-ONARIMI YAPTIRILACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2012/183551 
1- İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 35 adet DE 24000 tipi lokomotiflere ait 

Soğutma Ünitesi Bakım-Onarım İşi, teknik şartnameye göre yaptırılacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 27/12/2012 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 
27/12/2012 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 9698/1-1 
————— 

DEMONTAJ, TAMİR VE TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
İhale Kayıt Numarası : 2012/183564 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 8 kalem DE 24000-22000-33000-18000 ve 

E 43000 tipi lokomotif-vagon tekerleği ile buatların demontaj, tamir ve temizliği işi, teknik 
şartnameye göre yaptırılacaktır. 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 03/01/2013 - Saat 14:45 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 
03/01/2013 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 9699/1-1 
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DİNGİL YATAK KUTUSU (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2012/183578 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 3.920 adet dingil yatak kutusu komple 

(döküm malzeme); teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 03.01.2013 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 
03/01/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 9700/1-1 
————— 

9 KALEM MUHTELİF LOKOMOTİF MALZEMESİ (3 KALEMDE TOPLAM 60 ADET KUM 
KUTUSU, 260 ADET DİŞLİ KUTUSU, 2 ADET MOTOR, 1 ADET SOĞUTMA,  

1 ADET FİLTRE KAPORTASI, 2 ADET SOĞUTMA 1 ADET DİNAMİK  
FREN ÇATISI.) SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2012/183586 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 9 Kalem muhtelif lokomotif malzemesi imal 

ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 27.12.2012 - 14.45 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 
27.12.2012 günü saat: 14.45‘e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 9701/1-1 
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İHALE DAVETİ (İD) 
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-EK FİNANSMAN 

Kredi No: 7885-TU 
Alt Kredi: 18 

 
KAYSERİ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ VE 

PİLOT KOMPOST TESİSİ İNŞAATI İŞİ 
(KAY-W1) 

 
1. Bu İhaleye Davet, bu projeyle ilgili olarak, Development Business dergisinde 12 Mayıs 

2010 da yayınlanan Genel İhale İlanına müteakip hazırlanmıştır. 
2. İller Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye Hizmetleri 

Projesi-Ek Kredinin maliyetlerinin karşılanması için bir kredi almıştır. İller Bankası, "Kayseri 
Katı Atık Yönetim Projesi " için bu kredinin bir kısmını Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis 
etmiştir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu belgenin geri kalan kısmında Alt Borçlu olarak 
anılacaktır. Alt Borçlu, bu kredinin bir kısmını Alt Kredi Anlaşması hükümlerine istinaden 
“Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Pilot Kompost Tesisi İnşaatı İşi"(Sözleşme No. 
KAY-W1) için kullanmayı planlamaktadır. 

3. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu aşamada Türkiye'deki Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi dâhilinde net atık depolama kapasitesi 3.250.000 m3 olan Kayseri Katı Atık Düzenli 
Depolama Tesisi, 5,000 t/yıl kapasiteli Pilot Kompost Tesisi, sızıntı suyu dengelem havuzu, 1,68 
km uzunluğunda sızıntı suyu iletim hattı ve işletme yapıları(İdare Binası, Giriş Kontrol ve Kantar 
Binası ve Atölye Binası) inşaatı İşi için uygun ve ehil teklif vericileri kapalı zarf usulü teklif 
vermeye davet etmektedir. İnşaatın süresi on sekiz (18) aydır. 

4. İhale, Dünya Bankasının Kılavuz Kitabı: IBRD İkrazları ve IDA Kredileri Kapsamında 
Satın Alma (Mayıs 2004, yeni baskı Ekim 2006 ve Mayıs 2010) adlı dokümanında belirtilen 
Uluslararası Rekabetçi İhale Yöntemlerine (ICB) göre yapılacak olup, İhale Dokümanlarında 
belirtilen uygun ülkelerden gelecek teklif sahiplerinin tamamına açık olacaktır. 

5. İlgilenen teklif vericiler daha fazla bilgiyi, 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi,  
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı,  
Sayın Dr. Seyit Ahmet Okur,  
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15  
38010 Kocasinan / Kayseri / Türkiye  
Tel: (+90) 352 207 15 90 Pbx - Faks: (+90) 352 222 46 96,  
e-mail: saokur@kayseri.bel.tr - cevre@kayseri.bel.tr  
iletişim bilgileri aracılığıyla temin edebilir ve aşağıda verilen adresten İhale Belgelerini 

09.00.ila 17.00 saatleri arasında (yerel saat) inceleyebilirler. 
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6. Yeterlilik gereksinimleri aşağıdaki hususları içermektedir: 
(i) Teklif Sahibi, yıllık ortalama cirosunun minimum 20.000.000 AVRO (yirmi milyon 

AVRO) olduğunu, son beş (5) yılda (2007-2011) devam eden veya tamamlanmış sözleşmelerden 
elde edilen onaylı ödemelerin hesaplanması suretiyle gösterecektir. (Teklif sunum tarihine kadar 
olan 2012 cirosu 2011 yılına dahil edilecektir.) Bununla birlikte, bir Ortak Girişim’ in yeterliliği 
için; her bir ortak minimum gereksinimlerin en az yüzde otuzunu (% 30), en az bir ortak da 
minimum gereksinimlerin yüzde ellisini (%50) karşılamalıdır. Her durumda, tüm ortakların 
birlikte toplamda yüzde yüz (%100) yeterliliğe ulaşması gerekmektedir. 

(ii) Minimum nakit akış gereksinimi 2.000.000 AVRO’dur (iki milyon AVRO) 
Teklif Sahibi, sözleşmeye dayalı avans ödemeleri dışında, likit varlıklar, ipoteksiz 

taşınmaz mallar, kredi imkanları ve diğer finansal araçlar gibi mali kaynaklarına erişimi, bunların 
mevcudiyetini gösterecektir: Ancak; bir Ortak Girişim yeterliliğinde tüm ortakların birlikte 
minimum nakit akış gereksinimine ulaşması gerekmektedir. 

(iii) Genel Deneyim: Başvuruların son sunulma tarihinden önceki en az beş yıl (5) 
boyunca, yüklenici, altyüklenici veya yönetim yüklenicisi olarak, bu beş yıl içinde her yıl 
faaliyet(ler) içinde bulunmalıdır. Ancak; bir Ortak Girişim yeterliliğinde her bir ortak yüzde yüz 
(%100) yeterliliği sağlamak zorundadır. 

(iv) Özel Konularda Deneyim; 
(a) Yüklenici, yönetim yüklenicisi veya alt yüklenici olarak en azından on milyon 

(10.000.000) AVRO değerinde en az bir (1) sözleşmeye son beş (5) yıl içerisinde (2007 - 2011) 
iştirak; bunlar başarılı olmalı ve genel olarak tamamlanmalı ve teklif edilen İşlere benzer 
olmalıdır. Bu benzerlik, İhale Dokümanlarında tarif edilen fiziksel boyut, karmaşıklık, 
yöntem/teknoloji veya diğer özelliklere dayalı olmalı veya toprak dolgu baraj inşaatı sözleşmeleri 
veya karayolları inşaatı toprak işleri sözleşmeleri olmalıdır. Bir Ortak Girişim yeterliliğinde, en 
azından bir ortak minimum gereksinimlerin yüzde yüzünü (% 100) karşılamalı ve her bir ortak 
minimum gereksinimlerin en az yüzde otuzunu (% 30)’nu karşılamalıdır. 

(b) Yukarıdaki (a) bölümünde beyan edilen süre boyunca akdedilen yukarıdaki veya diğer 
sözleşmeler için, aşağıdaki kilit eylemde minimum deneyim: Atık depolama kapasitesi en az 
2,300,000 m3 olan katı atık düzenli depolama tesisi inşaatı. Bir Ortak Girişim yeterliliğinde, en 
azından bir ortak minimum gereksinimlerin yüzde yüzünü (% 100) karşılamalıdır. 

(v) Askıdaki tüm hukuk davaları toplamda İsteklinin Öz kaynaklarının yüzde yirmi 
beşinden (%25) fazlasını temsil etmemelidir ve teklif sahibi aleyhine karara bağlanmış olarak 
kabul edilecektir. 

(vi) Tümüyle karara bağlanmış anlaşmazlıklar veya hukuk davalarına dayanarak, 
başvuruların sunulması için son tarihten en az beş (5) yıl öncesine kadar bir sözleşmenin yerine 
getirilmemesi durumu olmamalıdır. Tümüyle karara bağlanmış anlaşmazlık veya hukuk davası, 
ilgili sözleşmeye tabi olarak Anlaşmazlıkların Çözümü Mekanizmasına uygun olarak çözüme 
kavuşturulmuş ve isteklinin aleyhine açılan tüm temyiz taleplerinin son bulduğu davalardır. 

(vii) Başarılı Teklif Sahibi, yeterli kalite ve sayıda kilit personelini ve işin tatmin edici bir 
düzeyde tamamlanması için gereken tüm ekipmanı sunacaktır. 
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7. Teklif Sahipleri, teklif dokümanlarının hazırlanması ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları 

ilave bilgileri ve ihale dokümanını Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin aşağıda belirtilen 

adresinden mesai saatleri olan 09:00 ila 17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. 

Teklif Sahipleri aşağıda yazılı adrese yazılı olarak başvuruda bulunarak, İhale Belgelerini 

İngilizce ve Türkçe dillerinde, 400,00 TL karşılığında (KDV dahil) Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi’nin, Ziraat Bankası Kiçikapı Şubesindeki  TR92 0001 0010 9832 4314 13 5003 

numaralı TL. hesabına açıklama kısmında Sözleşme No. KAY-W1 referans numarası yazılarak 

satın alabilirler. İhale Belgelerinin satın alınması için yatırılan bedel, hiçbir nedenle geri iade 

edilmeyecektir. Kargo masrafının alıcı tarafından karşılanması durumunda, Banka makbuzunun 

ibraz edilmesi ile İhale Belgeleri kurye ile teslim edilebilir. 

8. Teklifler, tekliflerin açıldığı tarihinden itibaren yüz yirmi (120) takvim günü boyunca 

geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka para birimi cinsinden ihale 

için minimum 300.000 AVRO değerinde bir geçici teminat ile birlikte aşağıda verilen adrese 30 

Ocak 2013, saat (yerel saat) 14:00’a kadar teslim edilmelidir. E-posta yoluyla sunulan teklifler 

geçersiz kabul edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra sunulan teklifler reddedilecektir. 

9. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde 

30 Ocak 2013 tarihinde Saat (yerel saat) 14:15’de,  

Kayseri Büyükşehir Belediyesi,  

3. kat İhale Odası (Oda No:318-B),  

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15,  

38010 Kocasinan / Kayseri / Türkiye adresinde açılacaktır. 

 

10. Teklif belgeleri şu adrese teslim edilecektir: 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi,  

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı (Oda No:110)  

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 - 1. Kat 

38010 Kocasinan / KAYSERİ -TÜRKİYE 

 

11. İhale öncesi toplantı, Aşağıdaki tarih, saat ve yerde yapılacaktır:  

 

27/12/2012 Saat: 14:00 (yerel saat) 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi,  

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı (Oda No:110) 

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 - 1. Kat 

38010 Kocasinan / KAYSERİ -TÜRKİYE 

12. Bu İhale (KAY-W1), 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir. 9787/1/1-1 
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Invitation for Bids (IFB) 
 

REPUBLIC OF TURKEY 
MUNICIPAL SERVICES PROJECT-ADDITIONAL FINANCE 

Loan Number: 7885-TU 
Sub Loan: 18 

 
KAYSERI METROPOLITAN MUNICIPALITY 

 
CONSTRUCTION WORKS FOR KAYSERI SANITARY LANDFILL AND 

PILOT COMPOST PLANT 
(KAY-W1) 

 
1. This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project that 

posted in Development Business online on May 12, 2010. 
2. İller Bank has received an additional loan from International Bank for Reconstruction 

and Development (IBRD) toward the cost of Municipal Services Project. İller Bank has allocated 
some part of this loan to Kayseri Metropolitan Municipality for “Kayseri Solid Waste 
Management Project”. Kayseri Metropolitan Municipality is deemed the Sub-Borrower for the 
rest of this document. The Sub-Borrower is planning to use some part of this loan for the 
“Construction Works for Kayseri Sanitary Landfill and Pilot Compost Plant (Contract No. KAY-
W1)”. 

3. Kayseri Metropolitan Municipality now invites sealed bids from eligible and qualified 
bidders for construction of Kayseri Sanitary landfill, located within the Kayseri Metropolitan 
Municipal area, with a net waste disposal capacity of 3,250,000 m3, Pilot Composting Plant with 
capacity of 5,000 t/year, leachate balancing pond,1,68 km long leachate transmission line and 
operation buildings (Administration Building, Control and Weighbridge Building and Workshop 
Building). The construction period is eighteen (18) months. 

4. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) 
procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA 
Credits (May 2004, Revised October 2006, May 2010), and is open to all bidders from Eligible 
Source Countries as defined in the Bidding Documents. 

5. Interested eligible bidders may obtain further information from  
Kayseri Metropolitan Municipality,  
Head of Department of Environmental Protection and Control,  
Mr. Dr. Seyit Ahmet OKUR,  
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15  
38010 Kocasinan / Kayseri / Turkey  
Tel: (+90) 352 207 15 90 Pbx - Fax: (+90) 352 222 46 96, 
e-mail: saokur@kayseri.bel.tr – cevre@kayseri.bel.tr  
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and inspect the Bidding Documents at the address given below from 09.00 am. to 17.00 
pm. (local time). 

6. Qualification requirements include the following: 
(i) Minimum average annual turnover of EUR 20,000,000 (twenty million EURO), 

calculated as total certified payments received for contracts in progress or completed, within the 
last five (5 ) years (2007 – 2011). (The turnover until the deadline for bid submission in 2012 
shall be included in 2011). However; for qualification of a Joint Venture, each partner shall meet 
at least thirty percent (30%) of minimum requirement, and at least one partner shall meet at least 
fifty percent (50%) of minimum requirement. In all cases, all partners must attain at one hundred 
percent (100%) in total. 

(ii) The minimum cash flow requirement is EUR 2,000,000 (twomillion EURO). 
The Bidder must demonstrate access to, or availability of, financial resources such as 

liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means, other than any 
contractual advance payments. However; for qualification of a Joint Venture, all combined 
partners must attain the minimum cash flow requirement. 

(iii) General Experience under contracts in the role of contractor, subcontractor, or 
management contractor for at least the last five (5) years prior to the applications submission 
deadline provided that the bidder shall have activity (ies) in each year. However; for qualification 
of a Joint Venture, each partner must attain at one hundred percent (100%) in total. 

(iv) Specific Experience; 
(a) Participation as contractor, management contractor, or subcontractor, in at least one 

(1) contract within the last five (5) years (2007 – 2011) , with a value of at least EUR 10,000,000 
(ten million EURO) equivalent that has been successfully and substantially completed and that are 
similar to the proposed works. The similarity shall be based on the physical size, complexity, 
methods/technology or other characteristics as described in Bidding Documents or contracts for 
earthfill dam construction, or contracts for earthworks for highway construction. For qualification 
of a Joint Venture, at least one partner must attain at one hundred percent (100%) and each 
partner shall meet at least thirty percent (30%) of minimum requirement. 

 (b) For the above or other contracts executed during the period stipulated in (a) above, a 
minimum experience in the following key activity: A sanitary landfill project with a waste 
disposal capacity of at least 2,300,000 m3. For qualification of a Joint Venture, one partner shall 
meet at least hundred percent (100%) of minimum requirement. 

(v) All pending litigation shall in total not represent more than twenty five percent (25%) 
of the Bidder’s net worth and shall be treated as resolved against the Bidder. 

(vi) Non-performance of a contract did not occur within the last five (5) years prior to the 
deadline for application submission, based on all information on fully settled disputes or 
litigation. A fully settled dispute or litigation is one that has been resolved in accordance with the 
Dispute Resolution Mechanism under the respective contract, and where all appeal instances 
available to the bidder have been exhausted. 

(vii) The successful Bidder shall provide the key staff in adequate quality and quantity 
and all equipment required for satisfactory completion of the work. 
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7. The Bidders may obtain further information which they may require for preparation of 
bid documents, and may review documents available at the following address of Kayseri 
Metropolitan Municipality during working hours 09.00 a.m. to 17.00 p.m.(local time). 

The Bidders may, upon written application to the following address, purchase the Bidding 
Documents, in Turkish and English, at TRY 400,00 (VAT Included) which is to be deposited at 
TRY account no. TR92 0001 0010 9832 4314 13 5003 of the Kayseri Metropolitan Municipality 
in Kiçikapı Branch of Ziraat Bank, referring also to Contract No. KAY-W1. The fee deposited for 
purchasing the Bidding Documents shall by no means returned. Bidding Documents may be 
delivered by courier if requested upon submission of a Bank receipt if cargo cost born by the 
receiver. 

8. Submitted Bids shall be valid for one hundred and twenty (120) calendar days from the 
date of bid opening and shall be delivered together with a bid security in the same currency with 
the bid currency or in any other convertible currency, and in the sum equal to minimum EUR 
300,000 for the tender, at the following address not later than 30 January 2013 , 14.00 pm. (local 
time). Bids submitted via e-mail shall be disqualified. Bids submitted later than the specified date 
and time shall be rejected. 

9. Bids shall be opened at the presence of representatives of bidders at the following 
address 

Kayseri Metropolitan Municipality, 3rd Floor,  
Tender Hall (Hall No:318-B),  
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15  
38010 Kocasinan / Kayseri, Turkey  
on 30 January 2013 at 14:15 pm. (local time). 
 
10. Bids will be delivered to the following address: 
Kayseri Metropolitan Municipality,  
Head of Department of Environmental Protection and Control (Room No:110) 
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15, First Floor, 38010 
Kocasinan / KAYSERİ -TURKEY  

 
11. A Pre-Bid meeting will take place at the following date, time and place:  
 
Date: 27/12/2012 Time: 14:00 hrs (local time)  
Place: Kayseri Metropolitan Municipality,  
Head of Department of Environmental Protection and Control (Room No: 110) 
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15, First Floor, 38010  
Kocasinan / KAYSERİ - TURKEY 
 
12. This Bidding Procedure (KAY-W1) is not subject to Public Procurement Law 

No:4734 and Public Contracting Law No:4735. 9787/2/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Uşak Belediye Başkanlığından: 

UŞAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI 
1.YARIŞMANIN ADI VE AMACI: 
Yarışmanın adı “Uşak Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması 
Uşak Belediyesi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında, “Mimarlık, 

Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel 
Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği” uyarınca ve TMMOB Mimarlar Odası Uşak Temsilciliği 
danışmanlığında; serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak yarışmaya çıkarılmıştır. 

Yarışmanın amacı “Uşak Belediyesi Hizmet Binası” konulu proje gerçekleştirilirken, 
kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesine, çok sayıda seçenekten 
ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin saptanmasına ve güzel 
sanatların teşvikine; ayrıca, ilgili mesleklerin gelişmesine, etik değerlerin yerleşmesine, 
uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortam sağlamaktır. 

2. YARIŞMANIN ŞEKLİ VE TÜRÜ 
Yarışma, serbest, ulusal ve tek aşamalı mimari proje yarışmasıdır. 
3. YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Adı : Uşak Belediyesi  
Adresi : İsmet Paşa Cad. No:3 UŞAK 
Telefon Numarası : 0276 2214000 - 153/200 - 0541 293 90 64/ 0506 611 77 77  
Faks Adresi : 0276 2241039 
e-Posta Adresi : usakbelediyesiyarismasi@gmail.com 
web Adresi : www.usak.bel.tr 
4. YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU 
Belediye Hizmet Binası’nın konumlanacağı yarışma alanının sınırları hâlihazır haritada 

(Bkz. Ek-1) belirtilmektedir. İşlevini yitirmiş eski sanayi yapılarının bulunduğu bu alan, Uşak 
kentinde kentsel dönüşümün başlatıldığı bölge içerisinde yer almaktadır. Kentsel dönüşüm ile 
birlikte bu bölgede, kamusal yapıların, ticari, konut ve rekreasyon alanlarının yer alması 
düşünülmektedir.  

Yarışmanın konusu verilen ihtiyaç programı doğrultusunda bu alanda Belediye Hizmet 
Binasının projelendirilmesidir. 

5. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 
Yarışmacıların; 
• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası mimar kökenli üyesi olmak ve 

meslekten men cezalısı durumunda veya sürecinde olmamak, 
• Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda ekip temsilcisi mimar olacaktır. 
• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak, 
• Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 
• Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan 

danışmanlar ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları 
arasında olmamak,  

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak, 
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,  
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (Ekip 

olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). 
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Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, projeleri yarışmaya katılmamış 
sayılacak ve isimleri, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek 
odasına bildirilecektir. 

6. YARIŞMA JÜRİSİ VE ÖDÜLLERİ 
6.1 - Danışman Jüri Üyeleri 
Ali ERDOĞAN Mimar (S.Ü) Uşak Belediye Başkanı  
Tuncay YILMAZ Hrt. Müh. (İ.T.Ü) Uşak Belediyesi Başkan 

Yardımcısı 
Yüksel DOĞAN  Hrt. Tekn. (Dicle Ü.) Uşak Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürü 
Mehmet Ali KÖSEOĞLU Hrt. Müh. (İ.T.Ü) Uşak Belediyesi  
Günseli KAYA Mimar (Gazi Ü.) Uşak Belediyesi 
 
6.2 - Asil Jüri Üyeleri 
Deniz DOKGÖZ Dr. Mimar (D.E.Ü.) Jüri Başkanı 
Tolga İLTİR Mimar (G.Ü.)  
Avni ÖZGENCİL Mimar (İ.T.Ü.)  
Ebru YILMAZ Yrd. Doç.Dr. Mimar (D.E.Ü.) 
Osman ÇALIKUŞ İnşaat Mühendisi (İ.T.Ü.)  
 
6.3 - Yedek Jüri Üyeleri 
Özgür GÜLLER Y. Mimar (D.E.Ü.) 
Turan ÜNLÜ Mimar (D.E.Ü.) 
Naci ÖZDEMİR İnşaat Mühendisi (Anadolu Ü.) 
 
6.4 - Raportörler 
Tuba YILDIRIM Mimar (O.G.Ü.) Uşak Belediyesi Fen İşleri 

Müdürlüğü 
Mustafa DAYIOĞLU İnşaat Mühendisi (İ.K.Ü.) Uşak Belediyesi Fen İşleri 

Müdürlüğü 
6.5 - Ödüller ve Ödeme Biçimi 
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen eserlere aşağıdaki ödüller net olarak 

ödenecektir. Ödemeler yarışma sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir ay içinde 
gerçekleşecektir. 

 
Birinci ödül : 30.000.-TL 
İkinci ödül  : 20.000.-TL 
Üçüncü ödül : 15.000.-TL 
 
1. Mansiyon : 7.500.-TL  
2. Mansiyon : 7.500.-TL  
3. Mansiyon : 7.500.-TL  
4. Mansiyon : 7.500.-TL  
5. Mansiyon : 7.500.-TL  
 
Satın Alma : 6.000.- TL (Satın Alma adedi jüri tarafından belirlenecektir.) 
Jüri Değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra 30 gün içinde, yukarıda yazılı ödül, 

derece, mansiyon ve satın alma tutarlarını, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine 
istinaden yukarıda belirlenen ödüller yarışmacılara ödenecektir.  
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7. YARIŞMA TAKVİMİ 
Yarışmanın ilanı : 10.12.2012 
Sorular için son gün : 26.12.2012 
Cevaplar için son gün : 03.01.2013 
Teslim tarihi : 19.02.2013 
Jüri değerlendirme : 28.02.2013 
Sonuçların İlanı : 06.03.2013 
Ödül Töreni Ve Kolokyum : 16.03.2013 

 
8. YARIŞMA KITAPÇIĞININ ELDE EDİLMESİ 
Yer görme zorunluluğu yoktur. Yarışmacılar, yarışma kitapçığını; İsmet Paşa Caddesi 

Uşak Belediyesi Ana Bina İmar Müdürlüğünden elden alacaklardır ya da banka dekontu 
karşılığında ödemeli kargo ile adreslerine gönderilecektir. 

Şartname Alınması bedeli olan 50.00 TL Ziraat Bankası Merkez Şubesi IBAN: 
TR210001000256363811695002 no’lu hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte 
yukarıdaki adrese elden teslim edilecek veya posta - fax (0276 224 10 39) ile gönderilecektir. 
Dekontu alan Belediye, yarışmacı adresine şartnameyi iadeli taahhütlü olarak gönderecektir. 

9. SORU VE CEVAPLAR 
Yarışmacılar yarışmaya ilişkin sorularını ve açıklanmasını istedikleri konuları, 26.12.2012 

günü saat 17.00’ye kadar yarışma raportörlüğünün (usakbelediyesiyarismasi@gmail.com) 
adresine elektronik posta yolu ile göndereceklerdir. Cevaplar 03.01.2013 günü saat 17.00’ye 
kadar yarışmacılara elektronik posta yolu ile gönderilecektir. Ayrıca tüm soru ve cevaplar web 
ortamında http://www.usak.bel.tr/ ve http://www.izmimod.org.tr adreslerinde yayınlanacaktır. 

10. JÜRİ TOPLANTI TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ 
Jüri 28.02.2013 günü toplanarak yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına 

başlayacaktır. Jüri çalışmaları sonunda hazırlayacağı raporuna göre Uşak Belediyesi yarışma 
sonucunu en az bir ulusal gazetede ilanını sağlayacak, bülten ve dergilerde ise kamuoyunu 
bilgilendirecektir. Jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara da iletilecektir. 

11. SONUÇLARIN İLANI 
Yarışma Sonuçları, değerlendirme çalışmalarının bitiminde tutanak ve raporların jüri 

başkanı tarafından idareye teslimini izleyen en geç 15 gün içinde Gazete’de ve ilgili meslek 
odalarının yayın organlarında ilan edilecektir. 

12. PROJENİN SERGİLENMESİ - KOLOKYUM 
Sergi, kolokyum 16.03.2013 tarihinde ve AKM ‘de yapılacaktır. Yarışmaya katılanlar, 

eserlerin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserlerinin yer almasını kabul 
ederler. Yarışmaya katılan tüm projeler Uşak Belediyesi’nce sergilenecektir. Sergide yarışma 
şartnamesi ve jüri raporundan örnekler bulundurulacaktır. Sergi süresi içinde kolokyum 
düzenlenecektir. 

13. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER 
Yarışma alanına ilişkin şartname, bilgiler ve projelendirme aşamasında kullanılacak 

belgeler yarışmacılara verilecek yarışma CD'si içinde yer almaktadır. Yarışmacılar bilgi için 
http://www.usak.bel.tr/ adresinden yararlanabilirler.  

• Yarışma Şartnamesi 
• 1/1000 ölçekli Uşak Kent Merkezi ve Belediye Hizmet Binası yakın çevresi halihazır 

haritası (EK1) 
• 1/1000 ölçekli Uşak Kent Merkezi ve Belediye Hizmet Binası yakın çevresi İmar Planı 

(EK2) 
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• 1/1000 Kentsel Dönüşüm Projesi(EK3) 
• 1/500 ölçekli proje alanı plan kotesi ve maket sınırlarını belirten pafta (EK1) 
• Belediye Hizmet Birimleri Organizasyon Şeması ( EK4) 
• Proje Alan fotoğrafları ve çekilen yerlerin belirtildiği pafta 
• Meteorolojik bilgiler 
• Jeolojik Belge 
Not: Bilgi ve belgeler CD ortamında verilecektir. 
14. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER 
14.A. Çizimler ve Maket 
Kavramsal Plan Şeması 
Yarışmacılardan kentsel tasarım, ulaşım, planlama ve mimari tasarım kararlarını 

açıklayan ve Belediye binasının çevresel ilişkilerini ifade eden yazılı, grafik ve çizim düzeyinde 
anlatımları içeren şemalar istenmektedir. 

Vaziyet Planı 
Ölçek 1/500 olacaktır. Tasarımcılar, alana erişimi, giriş ve çıkışları, yapılara yaklaşımı, 

çevre düzenleme kararlarını ve önerilerini bu planda gösterecektir. Yarışma projesine ait toplam 
inşaat alanı vaziyet planı altında belirtilecektir.  

Planlar-Kesitler-Görünüşler 
Belediye Hizmet Binası plan, kesit ve görünüşleri 1/200 olacaktır. Yarışmacılar tüm 

planları teslim etmelidirler. Zemin kat planında yakın çevre ilişkileri gösterilecektir. Enine ve 
boyuna olmak üzere en az iki kesit ve tüm cepheler çizilecektir. Kat planlarının toplam alanı ilgili 
planın altında belirtilecektir.  

Diğer Çizimler 
Yapıyı anlatan uygun sayıda perspektifler verilecektir.  
Maket 
Plankote üzerinde belirlenen sınırlar dahilinde yarışmacılardan 1/500 ölçekli maket 

istenmektedir. 
14.B. Açıklama Raporu:  
Yarışmacılardan konunun bütününe ait mimari ve planlama yaklaşımlarına ilişkin 

açıklamaları, tasarım kararlarını oluşturan nedenleri ve önerileri içeren mimari açıklama raporu, 
inşaat mühendisliği raporu (statik ve taşıyıcı sistem bilgileri verilecektir), makina mühendisliği 
raporu ve elektrik tesisat raporu istenmektedir. Raporlar A4 boyutunda dosyalar halinde 
sunulacaktır. 

14.C. Projenin Sunumu: 
• Paftalar A0 normunda olacaktır. Katlanmadan ve rulo yapılmadan sert bir zemine 

yapıştırılarak teslim edilecektir. Çizim ve sunumlar maksimum 3 adet A0 pafta ile sınırlıdır, 
paftalar yatay ve üst üste gelecek şekilde hazırlanacaktır. Paftalar fotoblok zemin üzerine 
yapıştırılacaktır. Dakota ya da benzeri ağır malzemelerin üzerine tespit edilmemesi 
istenilmektedir. 

• Grafik sunum konusunda yarışmacılar serbesttir. 
• Teslim edilecek olan tüm A0 paftalarının A3 boyutunda birer kopyası paftalarla birlikte 

teslim edilecektir. 
• Projeler ayrıca CD ortamında teslim edilecektir. 
14.D. Projelere Eklenecek Zarflar: 
- Kimlik Zarfı: 
Yarışmacıların, proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde ''Uşak Belediyesi Hizmet Binası 

Mimari Proje Yarışması Kimlik Zarfı'' İbaresi yazılmış bir zarfın içine: 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2012 – Sayı : 28493 

 

a) Yarışma Şartlarını aynen kabul ettiklerini belirterek, ad ve soyadlarını, mezun oldukları 
okul ve diploma numaralarını, T.M.M.O.B. Oda sicil numaralarını, adres ve telefonlarını bildirir 
imzalı bir belgeyi koymalıdır. 

b) İlgili meslek odasınca düzenlenmiş, yarışmacıya ilişkin oda üye belgesini (2013 yılı 
için) koymalıdır. 

c) Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından 
verilecektir. 

d) Yarışmacılardan istenen diğer meslek disiplinlerine ait imzalı kimlik belgeleri de bu 
zarfın içine konulacaktır. 

e) Kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışma dışı 
bırakılır. 

f) Ödül ve mansiyon kazanamayan yarışmacılara ait kimlik zarfları üzerinde ''Açılabilir'' 
kaydı varsa açılır ve kimlikler jüri tutanağına işlenir. 

- Yazışma Zarfı:  
Yarışmacıların, proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde ''Uşak Belediyesi Hizmet Binası 

Mimari Proje Yarışması Yazışma Zarfı'' ibaresi yazılmış bir zarfın içine isim belirtmeksizin 
yarışmacılara ait adres yazılacaktır. 

15. PROJELERİN TESLİMİ, RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI: 
15.1. Projelerin teslim tarihi ve yeri : 
Yarışma 19.02.2013 günü saat 17.00’de sona erecek, bu süre uzatılmayacaktır. 
Yarışmacılar, proje ve eklerini en geç 19.02.2013 günü saat 17.00’a kadar aşağıda 

belirtilen adrese elden teslim edebilecekleri gibi, kargo ile adrese teslim olarak da gönderebilirler. 
Proje Teslim Adresi: Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Belediye Hizmet Binası 

Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü. 
Kargo ile gönderilen projelerde ve maketlerde , 19.02.2013 günü saat 17.00’den önce 

kargoya verildiğini gösteren kargo alındı makbuzunun fax yada e-mail ile 19.02.2013 günü saat 
18.00’a kadar yarışma raportörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Kargo ile gönderimde, en geç 
22.02.2013 günü saat 17.00’a kadar belirlenen adrese ulaşmayan projeler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. Geç teslim ve kargoda oluşabilecek gecikme ve hasarlarda raportörlük ve idare 
sorumlu tutulamaz. 

Fax Adresi : 0276 224 10 39 
E-Posta Adresi : usakbelediyesiyarismasi@gmail.com 
15.2. Rumuz ve Ambalaj Esasları : 
Projeler ve kimlik zarfı raportörlüğe, dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde, tek bir 

ambalaj içinde teslim edilir. Yarışmaya teslim edilen tüm paftaların ve kimlik zarfının sağ üst 
köşesinde, 1x4 cm boyutunda, yarışmacının belirleyeceği 5 rakamdan oluşan rumuz yer alacaktır. 

16. PROJELERIN GERİ ALINMASI:  
Ödül mansiyon ve satın almaya layık görülen projeler ve ekleri Uşak Belediyesi’nin 

malıdır. Bunların dışında kalan projeler sergi ve kolokyum bitiş tarihinden itibaren bir ay içinde 
yarışma raportörlüğünden geri alınabilecektir. Bu süre içinde teslim alınmayan projelerden idare 
sorumlu değildir. 

17. YARIŞMA DIŞI KALMA KOŞULLARI, İHTILAFLARIN ÇÖZÜMÜ:  
Şartnamenin 14. Maddesinde ''İstenilenler'' den herhangi birisinin verilmediği projeler ile eser 
sahibini belirtir özel işaret içeren projeler tutanağa geçirilerek jüri kararıyla yarışmadan çıkarılır. 
Yarışmayı düzenleyen idare ile yarışmacılar arasında doğan anlaşmazlıklar jüri hakemliğinde, bu 
şekilde sonuç alınmazsa Uşak Mahkemeleri'nde Hakem-Bilirkişi yoluyla çözülecektir. 
 9808/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

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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