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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gedik Üniversitesinden:
GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gedik Üniversitesi önlisans ve lisans prog-

ramlarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gedik Üniversitesi fakültelerinin tüm bölümlerinde/

programlarında ve meslek yüksekokullarının tüm programlarında yürütülen önlisans, lisans
eğitim ve öğretimi ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Ka-
nununun ek 142 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ÇAP: Çift ana dal programını,
b) Fakülte: Gedik Üniversitesine bağlı fakülteleri,
c) FYK: Gedik Üniversitesine bağlı fakültelerin yönetim kurullarını,
ç) GNO: Genel not ortalamasını,
d) Hazırlık Sınıfı: Gedik Üniversitesinin İngilizce Hazırlık Sınıfını,
e) İlgili yönetim kurulu: İlgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunu,
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f) İYS: Gedik Üniversitesince yapılan İngilizce yeterlik sınavını,
g) Mütevelli Heyeti: Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ğ) MYO: Gedik Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulunu,
h) Rektör: Gedik Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Gedik Üniversitesi Senatosunu,
i) ÜYK: Gedik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
j) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
m) YYK: Gedik Üniversitesine bağlı yüksekokul yönetim kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Programlara Başvuru, Giriş ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Öğretim programları ve kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokulları ve fakültelerde açılacak her

türlü bölüm/program ve her yıl Üniversite birimlerine alınacak öğrenci sayıları, ilgili birimlerin
önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra YÖK’e
teklif edilir.

Üniversiteye giriş ve kayıt şartları
MADDE 6 – (1) Öğrencilerin; kayıt, kayıt yenileme, ders kaydı, kayıt sildirme, ilişik

kesme, izinli sayılma ve kayıt dondurma, intibak, kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş, dikey
geçiş, başarı değerlendirmesi, sınavlar ve benzeri her türlü işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri
doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Öğrenci kayıt ve kabul işlemleri
MADDE 7 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine ve aşağıdaki

esaslara göre yapılır.
a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav ile Üniver-

siteye yerleştirilmiş olmak,
b) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre
ilgili Yönetim Kurulu kararıyla yatay geçiş hakkı kazanmış olmak,

c) Sınavsız geçiş ile ÖSYM tarafından Üniversitenin meslek yüksekokuluna yerleşti-
rilmiş olmak,

ç) Kendi imkanlarıyla yurtdışından gelecek yabancı uyruklu öğrenciler için, Senato ta-
rafından belirlenen kriterleri yerine getirmiş olmak,

d) Açıköğretim Fakültesi programları hariç, başka yükseköğretim programında kayıtlı
olmamak,

e) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre, Üniversitece belli alanlarda ya-
pılacak özel yetenek sınavında başarılı olmak,

f) Kayıt için gerekli belgeleri ve mali yükümlülükleri yerine getirmek.
Kesin kayıt işlemleri
MADDE 8 – (1) Üniversiteye ilk defa kaydolacak öğrencilerin kesin kayıtları ÖSYM’nin

belirlediği tarihler arasında yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı
örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak, adayın yazılı beyanına
dayanılarak işlem yapılır.
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Kimlik kartı
MADDE 9 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı

verilir.
(2) Öğrenci Üniversite içerisinde öğrenci kimliğini yanında bulundurmak ve gerekti-

ğinde ilgili kişilere göstermekle yükümlüdür.
(3) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrenciden öğrenci

kimlik kartı geri alınır. Geri alınan kimlik kartı öğrencinin dosyasında saklanır.
(4) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, yerel bir gazetede

kimlik kartının kaybolduğunun ilan edilmesi ve bu ilanın Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
teslimi gerekir. Bedeli karşılığında öğrenciye yeni kimlik kartı verilir.

İngilizce yeterlik
MADDE 10 – (1) Kayıt olan öğrenciler için, İngilizce düzeylerinin yeterli olup olma-

dığı, her akademik yıl başında yapılan İYS ile belirlenir.
(2) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlarda İYS sonucuna göre başarılı

olanlar ile, YÖK ve Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal veya uluslararası sınavların bi-
rinden belirlenen düzeyde başarılı olduklarını eğitim yılı başında belgeleyenler, doğrudan lisans
öğrenimine başlar. Ulusal veya uluslararası sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı ol-
duklarını akademik yıl içerisinde belgeleyenler ise, lisans öğrenimlerine müteakip yarıyılın ba-
şında başlar.

(3) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlarda, İYS’ye katılmayan veya
İYS’de başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam ederler.

(4) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayan bölüm/programlarda okuyan öğrencilerden is-
teyenler (başarı şartı aranmaksızın) hazırlık sınıfına devam edebilirler. İsteğe bağlı hazırlık
programı ücretlidir.

(5) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayan bölüm/programlarda, Hazırlıktan Başarısız olan
öğrenciler takip eden yarıyıl başında bölümlerine ya da programlarına geçiş yapabilirler.

Oryantasyon ve akademik danışmanlık
MADDE 11 – (1) Kesin kayıtları yapılan yeni öğrencilere Üniversiteyi tanıtmak ama-

cıyla, derslerin başlamasından önce Rektörlük, Dekanlık ve Müdürlükler tarafından müştereken
oryantasyon programları düzenlenir.

(2) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığı tarafından tam zamanlı öğretim üyeleri/gö-
revlileri arasından bir danışman görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler,
bilgilendirir ve yönlendirir. Öğrencinin derslere yazılma, ders ekleme-bırakma ve dersten çe-
kilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler

içinde, öğretim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek zorundadır.
(2) Normal eğitim-öğretim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler ile azami öğretim

süresini doldurduğu halde ek sınav hakkından yararlanan öğrenciler de, derse devam koşuluna
bağlı olmadan her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders kredi esasına
göre tespit edilen öğretim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek zorundadır.

(3) Kayıt yenilemeyen öğrenci öğrencilik haklarından yararlandırılmaz.
(4) Geç kayıt sebebiyle geçen süre devamsızlıktan sayılır. Bu süre içerisinde de mazereti

sebebiyle kaydını yenilemeyen öğrenciler, ilgili yarıyılda devamsızlıktan başarısız sayılır ve
kayıtlarını ertesi yarıyılın başında yaptırabilirler.

(5) Öğrenci evvelce aldığı derslere not yükseltme amaçlı tekrar ders kaydı yaptırabilir.
Tekrarlanan derslerde her zaman son alınan not geçerlidir.
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Ücretler
MADDE 13 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heye-

tince her eğitim-öğretim yılı için yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.
(2) Geç kayıt yaptıran öğrencilerin, yarıyıl öğretim ücretini kanuni gecikme faiziyle

birlikte ödemeleri gerekir.
(3) Her akademik yıl başında kaydını yenileyerek derslere yazılan öğrencilerden, ekle-

me-bırakma haftası içinde Üniversite ile ilişiğini kesenlerin o yarıyıl için yatırmış olduğu öğ-
retim ücreti iade edilir. Daha sonra ayrılan öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları öğretim
ücreti oranları veya peşin ödenmiş olması halinde, iade oranları hususunda Mütevelli Heyet
kararı uygulanır.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre beklemeli durumda kalan öğrenciler, özel öğren-
ciler ile yaz okulunda ders alan öğrenciler aldıkları her ders için kredi saat ücreti öderler. Kredi
saat ücretleri her yıl ÜYK’nın önerisi dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(5) Burs ve indirim oranları ÜYK’nın önerisi ile, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
Burslar
MADDE 14 – (1) Üniversitede burslu lisans ve önlisans programlarına ÖSYM tara-

fından yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğretim ücretini kapsar. Karşılıksız olarak
verilen bu burs, öğrencilik statüsünün devam etmesi koşulu ile, öğrencinin kayıtlı olduğu bö-
lümün normal öğretim süresi ve zorunlu hazırlık sınıfı okutulan bölümlerin bir yıllık hazırlık
süresini kapsar.

(2) Normal öğretim süresi içinde mezun olamayan burslu öğrenciler kayıtlı oldukları
programın/bölümün ders planında henüz almadıkları ve/veya başarısız oldukları dersler için
ders kredi ücreti ödeyerek akademik takvimde belirtilen süre içersinde yarıyıl kayıt yenileme
işlemlerini yaparlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar

yarıyıllarının her birinin normal süresi on dört (yetmiş iş günü) haftadır. Yarıyıl sonu sınavları
bu süreye dahil değildir. Gerekli hallerde bu süre Senato tarafından değiştirilebilir. Her yarıyılın
başlangıç-bitiş tarihleri ve sınav dönemleri Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile
ilan edilir.

(2) Resmi tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz, ancak gerektiğinde ilgili birimce
önerilen öğretim faaliyetleri ve sınavları Senato kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri de yapı-
labilir.

(3) İlgili mevzuat çerçevesinde yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminde ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.

Öğretim dili
MADDE 16 – (1) Üniversitenin eğitim öğretim dili Türkçedir. İlgili mevzuat hükümleri

çerçevesinde zorunlu hazırlık sınıfı açılabileceği gibi, öğretim dili kısmen veya tamamen İn-
gilizce veya başka bir dilde bölüm ve program da açılabilir.

Öğretim planları ve dersler
MADDE 17 – (1) Üniversitede lisans ve önlisans eğitim ve öğretimi, her yarıyıldaki

derslerin kodlarının, adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre
yapılır.
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(2) Bir programın/bölümün eğitim-öğretim planı ve bu planlarda yapılacak değişiklikler,
ilgili program ve bölümün teklifi, fakülte/yüksekokul kurulunun olumlu görüşü ve Senato kararı
ile kesinleşir ve uygulamaya konulur.

(3) Üniversitede eğitim-öğretim; teorik, uygulama, laboratuar, atölye ve benzeri çalış-
malardan oluşur.

(4) Her dersin kredisi eğitim-öğretim planında belirtilir. Bir dersin kredisi, o dersin haf-
talık teorik ders saati ile uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(5) Üniversitede dersler bir yarıyıl sürelidir.
Ders yükü
MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü öğrencinin ait

olduğu programın/bölümün programında belirtilen yüktür. Derslerin kredi değeri esasına göre,
bu yük yüksekokulun veya fakültenin önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(2) Normal programlarından geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen, not yük-
seltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen, lisans öğrencileri ile çift ana dal veya yan dal prog-
ramlarını izleyen öğrencilerin ders yükü, genel not ortalamalarının en az 1.80 olması koşulu,
danışmanın onayı ile en fazla 6 kredi arttırılabilir. Genel not ortalaması 2.00’dan fazla olan öğ-
rencilerin ders yükleri ise danışmanın uygun görmesi ile en fazla 10 kredi arttırılabilir. Ön
lisans programlarında ise; genel not ortalamalarının en az 1.80 olması koşuluyla ve danışmanın
onayı ile en fazla 10 kredi arttırılabilir.

(3) Genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olan lisans öğrencileri ile Genel Not Ortalaması
2.5 ve üzeri olan önlisans öğrencileri; alttan başarısız dersleri bulunmamak koşulu ve danışman
onayı ile, üstten 6 krediyi aşmayacak şekilde en fazla 2 ders alabilirler.

Zorunlu ve seçmeli dersler, ön koşullu dersler
MADDE 19 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür.
(2) Fakülte ve yüksekokul kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile bazı dersler ön

koşullu ders olarak belirlenebilir. Bu şekilde bir üst sınıftaki koşula bağlı dersi almak için, ön
koşul dersi olarak belirlenen dersten başarılı olunması zorunludur.

Muafiyet
MADDE 20 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci ola-

rak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler,
geldikleri yükseköğretim kurumunda, daha önce alıp başardıkları derslerden muafiyet isteğinde
bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on
beş gün içinde, tasdikli transkriptleri, ders içerikleri ve bir dilekçe ile Dekanlık/Müdürlüklere
başvurmaları gerekir. Söz konusu derslerin, YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kuru-
mundan alınmış olması gerekir. Muafiyet, program/bölüm başkanının önerisiyle ilgili yönetim
kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Derse devam zorunluluğu
MADDE 21 – (1) Öğretim planında yer alan tüm derslere, ders kapsamında olan pro-

jelere, atölyelere, laboratuvar çalışmalarına, uygulamalara, seminerlere devam zorunluluğu
vardır. Bir yarıyıl içinde; yabancı dil hazırlık sınıfı derslerine %85, diğer programların teorik
derslerine %70, uygulamalı derslere %80 devam zorunluluğu vardır. Ancak, doğal afet, trafik
kazası gibi olağanüstü durum içeren mazeretlerle birlikte bu oran %50’nin altına düşemez.

(2) Derslere devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, belirtilen dersten devamsız
sayılır ve o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Başarısız sayılan bu öğrencilere devamsız ol-
duğu ders için devamsız notu verilir.
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(3) Bir dersin devam zorunluluğunu bir kere yerine getiren öğrenci, bu dersi tekrar al-
dığında derse devam şartı aranmaz.

(4) Öğrenci, öğretim planında yapılan ders değişikliği hâlinde programdan çıkarılan ve
devam şartını yerine getirdiği derse eş değer olarak kabul edilen ders için de devam zorunlu-
luğunu sağlamış sayılır.

(5) Zorunlu İngilizce Hazırlık Programında başarılı olamayan öğrenciler bir sonraki yıl
Hazırlık sınıfına devam edebilirler ya da Lisans programlarına başlayabilirler ve mezun olun-
caya kadar Yabancı Diller Yeterlilik Sınavlarına girerek başarılı olmak zorundadırlar. Bu du-
rumdaki öğrencilerin Lisans programında Yabancı Dille ilgili hangi dersleri alamayacakları
Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönergesine göre belirlenir.

(6) Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal faa-
liyetlere katılan öğrenciler, bu faaliyetlerde bulunduğu günler için izinli sayılırlar ve bu süre
devamsızlık hesabında dikkate alınmaz.

Stajlar
MADDE 22 – (1) Staj yapılması zorunlu program/bölümlerde staj çalışmalarına ilişkin

esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yüksekokul ve fakülteler tarafından belirlenir.
(2) Azami öğretim süresi sonunda kayıtlı olduğu program ve bölümün ders planında

yer alan, bütün dersleri başardığı hâlde staj çalışmasını tamamlamayan öğrenciler, her yarıyıl
için üç kredi karşılığı ders ücreti ödemek şartıyla stajlarını tamamlarlar. Stajını tamamlamayan
öğrenci mezun olamaz.

(3) Stajlar yaz aylarında, yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasının ardından yapıla-
bilir. Ancak, mezun olabilmesi için yalnızca stajı kalan öğrenciler, eğitim-öğretim dönemi içe-
risinde de stajlarını yapabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirme

Sınavlar
MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders

sınavı, ek sınavlar ve mazeret sınavından oluşur.
Ara sınav
MADDE 24 – (1) Her ders için en az bir defa ara sınav yapılır.
(2) Ara sınavına veya mazeret sınavına girilmeyen dersin, devam zorunluluğu sağlan-

mışsa yarıyıl sonu sınavına girilebilir.
Yarıyıl sonu sınavı
MADDE 25 – (1) Yarıyıl sonu sınavı; her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim pla-

nında yer alan ve açılan derslerden, yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonra akademik takvimde
belirlenen süre içinde yapılan sınavdır.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, teorik derslerin en az % 70’ine ve uygulamalı
derslerin en az % 80’ine devam etmek, uygulamalarda başarılı olmak ve varsa verilen projeleri
tamamlamış olmak zorunludur.

(3) Yarıyıl sonu sınavlarında mazeret sınavı uygulaması yapılmaz.
(4) Öğrenci yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Girmediği takdirde o dersten ba-

şarısız sayılır.
Bütünleme sınavı
MADDE 26 – (1) Bütünleme sınavları; ilgili yarıyıl veya yıl sonunda almış oldukları

ders veya derslerin final sınavına girme hakkı elde edenlerden final sınavında başarısız olan
öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde final sınavına giremeyen öğrencilere ba-
şarısız olduğu her ders için yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaksızın ilgili dönem
sonlarında tanınan sınav hakkıdır.
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(2) Final sınavları sonucuna göre; DD veya DC notu alan ve yarıyıl not ortalaması ön-
lisanslarda 1.80’in altında, lisanslarda ise 2.00’ın altında kalarak, başarısız olan öğrenciler bü-
tünleme sınavlarına girebilirler. Final sınavları sonucuna göre; DD veya DC notu alarak dersten
şartlı geçen öğrenciler de, not yükseltmek amacıyla istedikleri takdirde, dilekçe vererek bü-
tünleme sınavlarına girebilirler. Bu durumda son alınan not geçerlidir.

(3) Bütünleme sınavından alınan not, final sınavı notu yerine geçer ve bütünleme sına-
vına giren öğrencinin başarı notu değerlendirmesi bütünleme sınav notuna göre yapılır.

(4) Bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin, final sınav notu geçerli kalır.
Tek ders sınavı
MADDE 27 – (1) Tek ders sınavı normal eğitim-öğretim süresi içinde mezuniyeti için

tek dersi kalan ve bu ders için devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrenciler için yapılan
bir sınavdır.

(2) Tek ders sınav tarihi ve sınava müracaat tarihi akademik takvimde ilan edilir.
(3) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sürede

yazılı olarak müracaat eder. Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihte, tek ders sınavına
girebilir.

(4) Tek ders sınavı diğer sınavlardan bağımsız bir sınavdır. Tek ders sınavının başarı
değerlendirilmesinde yarıyıl içi çalışmaları dikkate alınmaz.

(5) Tek ders sınavından başarılı olunması için, en az CC notu alınması gerekir.
(6) Tek ders sınavı başarı notu, başarı durum belgesinde bağımsız olarak gösterilir ve

genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınır.
(7) Tek ders sınavında başarısız olan öğrenciler, takip eden dönemlerde dersi tekrar alır.
(8) Tek ders sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde ilgili

öğretim elemanı tarafından öğrenci işleri otomasyonuna girilir ve ilan edilir.
Mazeret sınavı
MADDE 28 – (1) Ara sınavlara mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilere, ilgili yö-

netim kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı verilir.
(2) Ara sınava mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi en

geç sınavı takip eden üç iş günü içinde fakülte dekanlıklarına ve yüksekokul müdürlüğüne di-
lekçe ekinde verir.

(3) İlgili yönetim kurulu, süresi içinde mazeretini bildiren öğrencilerden, mazeretini
haklı ve geçerli gördüğünde ilgili ders için mazeret sınav hakkı verebilir.

(4) Ara sınavların mazeret sınavı, yarıyıl içinde, ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği
tarihte ve yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır.

(5) Sağlıkla ilgili mazeretlerin sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile belgelen-
mesi gerekir. Rapor alan öğrenci sınavlara giremez.

Sınavların yapılış şekli
MADDE 29 – (1) Sınavların gün, saat ve salonlarını belirleyen sınav programı, sınav-

ların başlamasından en az bir hafta önce hazırlanır ve ilan edilir.
(2) Öğrenciler, sınav salonunda ve sınav yerinde görevli öğretim elemanı tarafından

yönetilen sınav düzenine uymak zorundadır. Hangi neden ve mazeretle olursa olsun, sınav dü-
zenine uymayan, sınav düzeninin sağlanmasını geciktiren ve sınavın sağlıklı bir şekilde yapıl-
masını engelleyici tutum ve davranışta bulunan öğrenciler ile her ne şekilde olursa olsun kopya
çeken, bunlara teşebbüs eden, kopya çekene yardım eden öğrenciler sınavdan çıkarılır ve bu
öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-
öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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(3) Her öğrenci sınav sırasında öğrenci kimlik kartını yanında bulundurmak veya öğ-
renci olduğunu kanıtlamak zorundadır.

Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 30 – (1) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten

itibaren 5 gün içerisinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci işleri otomasyonuna girilir
ve ilan edilir.

(2) Bütünleme sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde ilgili
öğretim elemanı tarafından öğrenci işleri otomasyonuna girilir ve ilan edilir.

(3) Tüm sınav sonuçları ayrıca 7 gün içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına imzalı
olarak teslim edilir.

Sınav evraklarının saklanması ve imhası
MADDE 31 – (1) Not verilen her türlü ölçme değerlendirme ve sınav evrakı ait olduğu

akademik yılı takip eden iki yıl süre ile yüksekokul müdürlükleri ve fakülte dekanlıkları tara-
fından arşivlenir ve muhafaza edilir.

(2) Arşivleme ve muhafaza etme süresi dolan sınav evrakları, ilgili mevzuat hükümle-
rinde belirtilen işlemlere uygun olarak imha edilir.

Sınav notlarına itiraz
MADDE 32 – (1) Öğrenciler, ilan edilen ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notlarına itiraz

edebilir.
(2) Sınav notlarına itiraz, sınav notlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde, Dekanlık

ve Müdürlüklere yazılı olarak yapılır.
(3) Dekanlık/Müdürlük maddi bir hata olup olmadığının belirlenmesi için sınav kağı-

dının ilgili öğretim elemanı tarafından incelenmesini ister. İlgili öğretim elemanı 3 gün içeri-
sinde sonucu dekanlığa veya müdürlüğe bildirir. Dekanlık/Müdürlük itirazı ilgili yönetim ku-
rulunda karara bağlar. Öğrenciye ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

Değerlendirme esasları
MADDE 33 – (1) Bir öğrencinin bir dersten başarı notu; o derse ait yarıyıl içindeki

tüm çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ara sınavların not ortalaması ve yarıyıl sonunda
aldığı notla birlikte değerlendirilerek sınıfın başarı düzeyine göre belirlenir. İlgili öğretim ele-
manı uygun gördüğü takdirde; derse bağlı ödev, laboratuar ve proje çalışmaları ile haberli
olarak yapılan kısa sınavları tek bir ara sınav olarak değerlendirebilir.

(2) Bir öğrenciye verilecek başarı notu, dönem başında belirlenen en az bir ara sınavdan
ve/veya sınav yerine geçebilecek proje, ödev gibi çalışmalardan alınan notların ortalamasının
% 40’ı, yarıyıl sonu sınavının % 60’ı alınarak hesaplanır.

(3) Her dersin ölçme değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların
ders başarısının ölçümünde ne oranda etkili olduğu, ders müfredatında belirtilir ve dersin öğ-
retim elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 34 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme

sistemi ve buna ait yönerge uygulanır. Ancak Senatoca belirlenecek öğrenci sayısının altında
kalan sınıflarda bağıl değerlendirme yerine tablo yöntemi uygulanır.

(2) Bağıl değerlendirmede, o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları ham başarı notlarının
aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır.

(3) Her ders için, dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl içi çalışmalar, ara sınav ve
yarıyıl sonu sınavı için 100 puan üzerinden not verilir ve harf karşılıkları tespit edilerek ilan
edilir.
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(4) Yüksekokul ve fakülte kurulu tarafından belirlenen ve ders müfredatında belirtilen
ders planındaki çalışmaların ders başarısının ölçümündeki etki oranına göre dersin ham başarı
notu hesaplanır.

(5) Başarı notu, harf notu olarak tanımlanır. Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki
harf notlarından biri dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl ders başarı notu olarak verilir.

(6) Harf notu şeklinde verilen başarı notlarının katsayı karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Önlisans eğitimi için Lisans eğitimi için

PUAN HARF NOTU KATSAYI PUAN HARF NOTU KATSAYI
89-100 AA 4.0 90-100 AA 4.0
78-88 BA 3.5 85-89 BA 3.5
66-77 BB 3.0 80-84 BB 3.0
55-65 CB 2.5 75-79 CB 2.5
48-54 CC 2.0 70-74 CC 2.0
42-47 DC 1.5 60-69 DC 1.5
30-41 DD 1.0 50-59 DD 1.0
20-29 FD 0.5 30-49 FD 0.5
19 ve aşağısı FF 0 29 ve aşağısı FF 0

(7) Bu harf notlarının dışında; M (Muaf), GM ( Girmedi ), S (Süren çalışma), DZ (De-
vamsız) harf sembolleri kullanılır. Bunlardan;

a) M (Muaf) notu: Muafiyet sınavı ile başarılı olan dersleri ve öğrencinin başka üni-
versitelerden daha önce almış olduğu ve denklikleri kabul edilen dersler için ilgili yönetim ku-
rulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir. Muaf notu mezuniyet kredisine dahil edilir. Ağır-
lıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

b) GM (Girmedi ) notu: Dersin sınavına girilmediği taktirde GM notu verilir.
c) R (Repeat) : Tekrar edilen dersleri gösterir.
ç) S (Süren çalışma) notu: Tez çalışması zorunlu olan fakültelerde yıl sonunda tamam-

lanamayarak uzatma süresi alan bitirme tezi çalışmasına verilir ve ortalamaya katılmaz. Uzatma
süresi sonunda S notu, harfli başarı notuna dönüştürülür. Bitirme projesine verilen uzatma sü-
resi, en fazla bir sonraki akademik yılın ders kayıt süresi başlangıcına kadardır. Uzatma süresi
sonunda bitirme projesi tamamlanamazsa, dersin öğretim elemanı mevcut çalışmayı değerlen-
dirir ve harfli başarı notunu verir. Bitirme projesinde başarısız olan öğrenci devam eden aka-
demik yılda proje çalışmasını yeniden alır.

d) DZ (Devamsız): Öğrencinin ilgili derse devamsızlığını gösterir, bir dersten DZ alan
öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez.

e) T (Transfer): Transfer derslerini gösterir ve ortalamaya katılır.
f) Era (Erasmus): Erasmus programı sırasında alınan dersleri gösterir ve ortalamaya

katılır.
g) ÖD (Öğrenci Değişim): Öğrenci değişim programı sırasında alınan dersi gösterir.
(8) Bir dersten başarı notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC alan öğrenciler o dersi ba-

şarmış sayılır.
(9) Bir dersten DC veya DD notu alan öğrenci o dersi şartlı başarmış sayılır. O dersten

başarılı sayılması için; dersin alındığı yarıyıldaki dönem not ortalamasının ön lisans program-
larında 1.80, lisans programlarında ise 2.00’ın altında gerçekleşmesi halinde o yarıyılda DD
veya DC notu alınan dersler başarısız sayılır. Bu şekilde başarısız olunan ders, açıldığı ilk ya-
rıyılda öncelikle alınmak zorundadır.
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(10) Lisans eğitiminde dördüncü yarıyıl sonu itibarı ile GNO’su 1.80’in altında olan
öğrenciler başarısız öğrenci sayılırlar. Başarısız öğrenciler dördüncü yarıyılın sonunda GNO’la-
rını yükseltinceye kadar bekler ve üst yarıyıldan ders alamazlar. Genel not ortalamalarını yük-
seltebilmeleri için, daha önceki yarıyılda DZ, FF, FD, DD, DC notu aldıkları veya hiç alma-
dıkları dersleri alırlar.

Dönem not ortalaması ve genel not ortalaması
MADDE 35 – (1) Yarıyıl not ortalaması (YNO), öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı ol-

duğu derslerin kredi saatlerinin 34 üncü maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp
toplanarak elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyılda dahil olmak üzere, öğ-
retimin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredi saatlerinin 34 üncü
maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının bu derslerin
toplam kredi saatine bölünmesi sureti ile hesaplanır. GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olu-
nan dersler esas alınır; alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler
için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra
iki basamak yürütülür. Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı olarak nitelen-
dirilir.

(2) Ön lisans ve lisans öğrenimlerinde dönem not ortalaması, yarıyıl başarı durumunu
belirler. Dönem not ortalamasının ön lisanslarda 1.80, lisanslarda ise en az 2.00 olarak gerçek-
leştiği yarıyılda DD ve DC notları alınan dersler başarılı olarak kabul edilir.

(3) Ön lisans ve lisans öğrenimlerinde başarı baraj notu en az 2.00'dır. Öğrencinin me-
zun olabilmesi için, kayıtlı olduğu programın/bölümün öğretim planında alması gereken ders-
lerin genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(4) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı
oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrar alabilirler. Ancak bu durumda, öğrenci-
lerin derse kayıt yaptırmaları şarttır. Başarılı olunan dersin tekrarında devam şartı aranmaz.
Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir.

Başarısızlık durumu ve ders tekrarı
MADDE 36 – (1) Yarıyıl başarı notu DZ, FF ve FD olan dersler dersin açıldığı ilk ya-

rıyılda öncelikle alınır.
(2) Yarıyıl dönem not ortalaması, başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, başarı

notu DD ve DC olan dersleri, dersin açıldığı ilk yarıyılda öncelikle alır.
(3) Danışman öğretim elemanları, ders tekrarı yapan öğrencilerin bu Yönetmelik hü-

kümlerine göre ders kaydı yaptırmasını sağlamakla görevlidir.
(4) Tekrar alınan derslerin başarı notu, kronolojik transkriptte ders aldığı yarıyıla işlenir

ve o yarıyılın dönem not ortalaması hesabında dikkate alınır.
Yüksek onur ve onur öğrencileri
MADDE 37 – (1) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, mezuniyet genel not orta-

laması 3.50-4.00 olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi, 3.00-3.49 olan öğrenciler onur öğren-
cisi sayılır. Onur ve yüksek onur öğrencilerine mezuniyetlerinde Rektörlük tarafından onur
belgesi veya yüksek onur belgesi verilir.

(2) Mezuniyet sonunda genel not ortalaması onur veya yüksek onur belgesi alabilecek
durumda olan öğrencilerin diploma ekine onur veya yüksek onur öğrencisi olduğu yazılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Diploma Verilmesi, Kayıt Silme, Kayıt Dondurma

Başarı durum belgesi/transkript
MADDE 38 – (1) Öğrencinin eğitim-öğretim süresinde almış olduğu derslerin başarı

durumu, öğrencinin transkriptine yarıyıl esasına göre işlenir.
(2) Öğrencinin ders başarı durumunun düzenlenmesi, kayda alınması, güncellenmesi

ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sorumludur.
(3) Mezuniyet aşamasında; her öğrenci için, öğrencinin başarmış olduğu derslerinin

başarı durumunun öğretim planındaki yarıyılına işlendiği ve ağırlıklı not ortalamasının mezu-
niyet notunu karşılar şekle getirildiği mezuniyet transkripti düzenlenir.

(4) Mezun olan her öğrenciye, diplomasına ek olarak, öğrencinin almış olduğu derslerin
başarı durumunu Avrupa Kredi Transfer Sistemi/AKTS (ECTS) karşılıkları ile birlikte belirten
İngilizce olarak düzenlenmiş diploma eki verilir.

(5) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli genel not ortalamasını
sağlayamayan öğrencilerin, yazılı müracaatı olması ve ilgili yönetim kurulunun uygun görmesi
halinde yarıyıl sonu sınavlarını takip eden bir ay içinde daha önce almış oldukları ve kendi
seçtikleri bir dersten not yükseltme sınavı açılır. Not yükseltme sınavında alınan not, nihai not
olarak transkripte işlenir. Not yükseltme sınavında başarısız sayılan öğrenciler, takip eden ya-
rıyıl sonu sınav dönemlerinde bu dersi tekrar almak zorundadırlar.

Diploma verilme şartları
MADDE 39 – (1) Kayıtlı olduğu bölümün öğretim planındaki dersleri ve staj uygulama

çalışmasını başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğ-
renci diploma almaya hak kazanır.

(2) Bitirme tezini tamamlayamamış veya başarısız olmuş öğrenci mezun olamaz.
(3) Diploma; öğrencinin bizzat kendisine teslim edilir, ancak bizzat gelememesi duru-

munda, öğrencinin belirlediği birinci derece yakınlarına vekaletname ile verilebilir.
(4) Diploma tarihi, diplomanın düzenlendiği tarihtir.
(5) Diplomalar; ilgili yüksekokullarda yüksekokul müdürü, fakültelerde fakülte dekanı,

enstitülerde enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Arka yüzünde Öğrenci İşleri Daire
Başkanının parafı bulunur.

(6) Öğrencinin talep etmesi halinde, mezuniyet kararının Öğrenci İşleri Daire Başkan-
lığına bildirildikten sonra, diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi hazırlanır
ve öğrenciye verilir.

(7) Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler hazırlık hariç ilgili programın ilk 4 yarı
yılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve genel not
ortalamalarının en az 2.00 olması ve talep edilmesi durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile
yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen esaslara göre, önlisans diploması alabilirler.

Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar
MADDE 40 – (1) Öğrencinin, ÜYK’ca kabul edilen geçerli bir nedeni olması duru-

munda kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:
a) Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin gerekçelerinin belirtildiği bir dilekçe ve bel-

geleri ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına / Meslek Yüksekokulu’na başvurmaları gerekir.
b) Öğrencilere sağlık, maddi, ailevi, yurtdışında öğrenim görme, kişisel ve ilgili yönetim

kurulunun uygun gördüğü diğer nedenlerle; önlisans öğrencilerine en fazla 2 yarıyıl, lisans öğ-
rencilerine ise bir defada 2 yarıyılı geçmemek üzere en fazla 4 yarıyıl izin verilebilir.

c) İzinli geçen süreler öğrenim sürelerine katılmaz.

19 Ağustos 2013 – Sayı : 28740                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11



ç) Öğrenciler izin süresinin bitiminde, dönem ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine
devam ederler. İki yarıyıl izinli olan öğrencilerden ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam
etmek isteyen öğrencinin ders kayıtları başlamadan önce bir dilekçe ile fakülte dekanlığına/
meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir.

d) Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrencinin izninin işleme konulabilmesi için ola-
ğan üstü haller dışında (doğal afet ve benzeri) güz ve bahar yarıyıllarında derslerin başlamasını
takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar izin başvurusunu yapmış ve ilgili yönetim
kurulu kararı ile izin talebinin kabul edilmiş olması gerekir. Kayıt dondurma başvurusu kabul
edilmiş olanlardan;

1) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci, mali yükümlülüklerini yerine getirmek
zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kayıt dondurma işlemi yapı-
lamaz.

2) Öğrenci, kayıt dondurulan yarıyılda/yılda öğrenim ücretinin % 25’ini öder.
3) Öğretime tekrar başladığında kayıt dondurulan süre karşılığı ödenen ücret iade edil-

mez.
e) Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde üniversite tarafından verilen burs im-

kanlarından yararlanamazlar.
ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin
MADDE 41 – (1) Üniversitede öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 42 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt işlemi sırasında bil-

dirdiği adrese, kargo veya PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamam-
lanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt esnasında adreslerini yanlış veya eksik olarak bildiren öğrenciler
ile adres değişikliğini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmeyen öğrencilerin,
Üniversiteye kayıtlarındaki mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerlidir.

(3) Üniversitenin internet sitesinden veya ilan panolarından yapılan duyuru ve ilanlar
tebligat niteliği taşır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 44 – (1) 8/7/2011 tarihli ve 27988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik

Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, Gedik Üniver-

sitesinde kayıtlı öğrencilere de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yürütülen

eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı yükseköğretim

programlarında önlisans, lisans, veteriner hekimliği, diş hekimliği ve tıp doktorluğu düzeyinde
yürütülen eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa kredi transfer sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında al-

dıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan di-
ğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,

b) Bağıl değerlendirme sistemi; öğrencilerin laboratuvar, ödev ve benzeri yarıyıl içi ça-
lışmaları ile ara sınav, yarıyıl sonu sınav ve bütünleme sınav notlarının ağırlıklarına göre be-
lirlenen başarı not ortalamasını, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyine göre belirleyen
bir sistemi,

c) Birim: Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul/konser-
vatuar/meslek yüksekokulu müdürlüğünü,

ç) Bölüm/anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/konserva-
tuar/meslek yüksekokulunun ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalında görevli tüm öğretim ele-
manlarını,

d) Birim kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu kurulunu,
e) Birim yönetim kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu

yönetim kurulunu,
f) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,
g) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Her bir dersten elde edilen başarı notu kat-

sayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi
yolu ile bulunacak değeri,

ğ) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,
h) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığını,
ı) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
k) Üniversite Yönetim Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları ve Süre

Eğitim-öğretimde uygulama
MADDE 5 – (1) Üniversite birimlerinde örgün ve/veya uzaktan eğitim-öğretim uygu-

lanır. Eğitim ve öğretim yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitimin yarıyıl esasına
göre benimsenmesi halinde bazı dersler yıl, yıl esasına göre benimsenmesi halinde ise bazı
dersler yarıyıl esasına göre de programlanabilir.

(2) Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Mesleki Yabancı Dil, Seç-
meli Yabancı Dil, formasyon dersleri ile gerektiğinde diğer dersler ilgili birim kurullarının ka-
rarı ile mesai saatleri dışında veya millî ve dinî bayramlar dışındaki Cumartesi veya Pazar gün-
leri de yapılabilir. Bu dersler örgün veya uzaktan eğitim ile de verilebilir.

Akademik takvim
MADDE 6 – (1) Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, yükseköğretim prog-

ramlarının özellikleri de dikkate alınarak, bir önceki öğretim yılının en geç Haziran ayı içinde
Senato tarafından kararlaştırılır. Birim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile gerektiğinde
yaz döneminde dersler açılabilir.

Danışmanlık
MADDE 7 – (1) Her öğrenciye, bu Yönetmeliğe uygun olarak öğrencinin akademik

programını izlemesini sağlamak üzere bir öğretim üyesi/görevlisi danışman olarak atanır. Da-
nışmanlık görevleri, öğretim üyelerine/görevlilerine dengeli bir şekilde dağıtılır. Yeterli sayıda
öğretim üyesinin/görevlisinin bulunmadığı durumlarda araştırma görevlileri de danışman olarak
atanabilir.

(2) Danışman; bölüm başkanı, bulunmadığı birimlerde anabilim/anasanat dalı başkan-
ları tarafından önerilir ve birim yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Kayıt süresi içerisinde
geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde bulunamayacak olan danışman, bu durumu bir yazı
ile birim yöneticisine bildirir. Mazereti kabul edilen danışman yerine, bu fıkrada öngörüldüğü
şekilde ve geçici olarak bir öğretim elemanı görevlendirilir ve bu görevlendirme ilgili öğren-
cilere duyurulur.

(3) Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu
program çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak
değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zorunlu ve se-
çimlik dersler; devam ettiği programdaki başarı durumu yanında derslerin program içindeki
dağılımı, yapısal özellikleri ve benzeri teknik değerlendirmeler de göz önüne alınarak danış-
manı tarafından önerilir.

(4) Öğrenci, yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini da-
nışmanı ile birlikte düzenler ve ders kayıtları danışman tarafından onaylanmadığı sürece ke-
sinleşmez.

Eğitim-öğretim süresi ve tek ders
MADDE 8 – (1) Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenim-

lerini tamamlamaları için tanınan azami süreler; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç,
kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yıllık önlisans programları için dört yıl, dört yıllık
lisans programları için yedi yıl, normal eğitim-öğretim süresi beş veya altı yıl olan programlar
için dokuz yıldır. Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrenciler
Kanunun 44 üncü maddesine göre ve Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullar çerçeve-
sinde ilgili döneme ait katkı payı/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam et-
mek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders, uygulama, staj, sınav ve benzeri uy-
gulamalara katılabilirler. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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(2) Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dersin yarıyıllık ya da yıllık olmasına
bakılmaksızın bütünleme sınavlarını takip eden bir hafta içinde dilekçe ile başvurmaları halinde
on gün içinde birimlerce açılacak tek ders sınavına girerler. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav
şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. Tek ders sınavına, dersi hiç almamış
olan veya devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler giremez. Tek dersi kalan öğrenciler, staj-
larını yapmamış olsalar dahi tek ders mezuniyet sınavı hakkından yararlanırlar.

(3) Lisans öğrenimini tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek
yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 18/3/1989 tarihli
ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Ta-
mamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kesin Kayıt, Ders Kaydı, Kayıt Yenileme, Yatay ve Dikey Geçişler,

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti
Kesin kayıt
MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına; Ölçme, Seçme ve

Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yerleştirilen öğrenciler ile özel sınavlarla kabul edilen öğ-
rencilerin kesin kayıtları Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Ka-
yıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik
durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Uzaktan eğitim öğrencileri hariç, öğrenci kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniver-
siteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre
ilgili birim tarafından yürütülür.

(2) Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan zamanında başvurmayan ve istenen belgeleri
tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Kaydını yaptıran öğrenciye, eğitim-öğretim
süresince geçerli olmak üzere Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenciliği sona eren
öğrenciler kimlik kartlarını bağlı olduğu birime teslim eder. Kimlik kartı kaybolan veya kulla-
nılamayacak derecede yıpranmış olan öğrenciye Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ya-
zılı olarak başvurması halinde, aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı verilir. Kayıp
veya yenileme durumunda kart bedelinin Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
öğrenci tarafından ödenmesi gerekir.

(3) Yazılı isteği üzerine kaydını alan öğrenci, ÖSYM tarafından yeniden yerleştirilme-
diği sürece Üniversiteye tekrar kaydolamaz.

Ders kaydı, kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl veya ders yılı başında akademik takvimde be-

lirlenen süre içerisinde o yarıyıl veya yılda alacakları derslere internet üzerinden öğrenci işleri
otomasyonuna danışman onayı ile kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadır.

(2) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını
yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl/yıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl/yıl öğ-
renim süresinden sayılır. Süresi içinde ders kaydını yaptıramayan/kaydını yeniletemeyen öğ-
rencilerin kayıtları, devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu il-
gili birimin yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla yenilenebilir.

(3) Öğrencilerin bir yarıyıl/yılda kayıt yaptıracakları derslerin AKTS kredileri toplamı,
kayıt yaptıracakları yarıyıl/yıl içi belirlenmiş olan AKTS kredileri ile bunların 1/3’ünün topla-
mından fazla olamaz. Yandal ve çift anadal öğrencilerinin AKTS kredi üst sınırı ilgili birimin
yönetim kurulu tarafından belirlenir.

19 Ağustos 2013 – Sayı : 28740                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15



(4) Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim
Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yükseköğretim kurumları arasında yapıla-
cak karşılıklı protokol gereğince yatay ve dikey geçişten farklı olarak öğrencilere en az bir, en
çok iki yarıyıl başka bir üniversitede geçici öğrenim hakkı verilir.

(5) Öğrenciler birinci ve ikinci dönemlerindeki öğrenim planında tanımlanan tüm ders-
lere kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) GANO’su 1,80’in altında olan öğrenciler yeni ders alamazlar. Bu öğrenciler başa-
rısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar ederler. Bu durumda olan öğrenciler ulusal ve/veya
uluslararası değişim programından yararlanamaz, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci top-
luluklarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi, öğrenci temsilcisi olamaz ve öğrencilerin ya-
rarlanabileceği burslara aday gösterilemez.

(7) GANO’su 1,80-1,99 arası olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları alt yarıyıl
derslerini tekrar ederler. Bu öğrenciler dönemsel AKTS kredi yükünü aşmamak kaydıyla kayıt
yaptıracakları yarıyıldan yeni ders alabilirler.

(8) GANO’su 2,00-2,99 arasında olan öğrenciler, devam şartını yerine getirerek başa-
rısız olunan dersler dahil dönemsel AKTS kredi yükünü bir derse, 3,00-3,49 arasında olanlar
iki derse karşılık gelecek AKTS kredisi oranında artırabilir.

(9) GANO’su 3,50 ve üzerinde olan öğrenciler, bir üst yarıyıl/yıldan dönemsel AKTS
kredisinin en fazla 1/3’ü kadar ders alarak öğrenimlerini daha kısa sürede tamamlayabilir.

(10) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen azami AKTS kredisini aldığında, mezun
olabilmesi için iki dersi kalan öğrenciler ilave olarak bu iki dersi de alabilir.

Yatay geçişler, çift anadal, yan dal
MADDE 11 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010

tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato ka-
rarlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim
kurullarınca yapılır.

Dikey geçişler
MADDE 12 – (1) Önlisans mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibak prog-

ramları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları
ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır.

Öğrenci katkı payı-öğrenim ücreti
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin, her öğretim yılı/yarıyılında, akademik takvimde belir-

tilen süreler içinde ilgili mevzuatta belirlenen öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini öde-
meleri gerekir. Öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler ders kaydı yaptıra-
maz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin katkı payını/öğrenim ücretini öde-
mediği yarıyıl/yıllar, öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrencilerin öğrenimleri sırasında bir derse ikiden fazla kayıt yaptırmaları, öğrenim
süresi içinde mezun olamamaları, yandal/çift anadal öğrenimlerini tamamlayamamaları halinde
ödeyecekleri katkı payının/öğrenim ücretinin hesaplanması 2547 sayılı Kanunun 46 ncı mad-
desine göre yapılır.
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(3) Hazırlık sınıfı hariç bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari ders-
lerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibari
ile yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücreti 2547 sa-
yılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.

(4) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ücretler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesine göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Programları, Müfredatlar, Dersler ve Derslere Devam Hakkının Kazanılması

Öğretim programları
MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim programları ilgili bölüm/ana bilim/ana sanat dalı

Akademik kurulunun önerisi üzerine, ilgili birim kurullarınca karara bağlanarak, Senatoya su-
nulur. Seçmeli dersler bölüm/anabilim dalı Akademik kurulunun önerisi ve birim ilgili kurul-
larının onayıyla açılır ve/veya kaldırılır. Öğretim programında derslerin kodu, adı, haftalık teo-
rik, pratik saatleri ile kredileri/AKTS kredileri gösterilir.

(2) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde okutulması öngörülen
dersler dışında lisans düzeyindeki eğitim-öğretim programlarının en az yüz yirmi, en fazla yü-
zelli, beş yıllık fakültelerde en fazla ikiyüz, Hukuk Fakültesi en fazla yüz doksan, önlisans dü-
zeyindeki meslek yüksekokullarının en az altmış, en fazla seksen kredilik ders içermesi zorun-
ludur. AKTS’ye göre dört yıllık öğretim programları 240 AKTS, beş yıllık öğretim programları
300 AKTS, altı yıllık öğretim programları 360 ve meslek yüksekokulu programları ise 120
AKTS kredisi olarak planlanır. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar
Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir ders için birim yönetim kurulu kararı ile birden fazla şube oluşturulduğunda her
bir şubedeki öğrenci sayısı teorik derslerde en az 40 ve seçimlik derslerde ise en az 15 olması
gerekir. Derslerin özelliğine göre daha az öğrenci ile şube açılabilmesi için Senato kararı ge-
rekir. İlgili birim yönetim kurulları üst sınır koyabilir.

(4) Öğretim programı teorik dersler ve/veya seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışma,
arazi uygulaması ve benzeri uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağı
veya hangi derslerin yalnızca uygulama biçiminde olacağı ilgili kurullarca kararlaştırılır. Staj
zorunluluğu olan programlarda stajlar, birim kurullarınca belirlenecek staj programı ve esas-
larına göre yapılır. Stajlar; Üniversitenin ilgili birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
bunlara eşdeğerliği ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarda
da yapılabilir.

(5) Öğretim planlarında seçmeli ders oranları, mezuniyet için alınması gerekli toplam
kredinin en az % 20’si olacak şekilde düzenlenir. Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim
planının öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, alan dışı ders veya dersler alabilir.
Bu derslerdeki başarı durumu, not dökümü belgesinde bilgi olarak gösterilir, ancak kredi yükü
ve GANO hesabına katılmaz.

Müfredat ve öğretim planı
MADDE 15 – (1) Müfredat; diploma programına ait genel hükümler, dönemlere ait

dersler listesi, her bir dersin gerekleri eğitim öğretim şart ve imkânları ile öğretim elemanı lis-
tesinden oluşur. Müfredat, İlgili Bölüm/Anabilim/Anasanat dalı akademik kurulunun kararı,
birim kurullarının önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.

(2) Öğretim planı; açılan diploma programlarının Senato tarafından onaylı müfredat-
larda yer alan ilgili yarıyıl/yıl esasına göre açılacak dersleri, görevlendirilen öğretim eleman-
larını, yarıyılda/yılda alınabilecek asgari ve toplam kredi miktarlarını, derslerin önkoşul ve
bağlantı koşullarını ve kontenjanları içerir.
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(3) Her birim, bünyesindeki tüm diploma programları için ilgili yarıyıl/yıl öncesinde,
öğretim planı ile ilgili öğretim elemanı görevlendirmelerini bölüm/anabilim dalı kurulu ve
birim yönetim kurullarında kararlaştırarak onay için Rektöre gönderir.

(4) Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının on beş kişiden az olması halinde birim
yönetim kurulu bu dersin açılmamasına karar verebilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının ye-
tersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen
hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçmeli derslere kaydı, öğrenci danış-
manının önerisi ile birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(5) Birimlerin öğretim planlarına göre hazırlanan haftalık ders programları akademik
takvime göre eğitim ve öğretim yarıyılı/yılının başlamasından en geç on beş gün öncesinden
hazırlanarak öğrenci işleri otomasyon sistemine işlenir.

Dersler
MADDE 16 – (1) Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçimlik dersler, ön

koşullu dersler, alan dışı dersler ve önkoşul dersleri olarak gruplandırılır. Bunlardan;
a) Zorunlu dersler, öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu ders-

lerdir.
b) Ortak zorunlu dersler, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer

alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil dersleridir.
c) Seçimlik dersler, öğrencinin kaydolduğu programda yer alan, öğrencinin seçimine

bağlı derslerdir. Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi,
genel kültür veya farklı ilgi alanlarından dersler de olabilir.

ç) Önkoşullu ders, öğrencinin kayıt yaptıracağı ders; bir veya daha çok önkoşul dersinin
başarı ve/veya alınma durumlarına bağlı ise bu ders önkoşullu bir derstir.

d) Önkoşul dersi, öğrencinin önkoşullu derse kaydını, bu maddenin ikinci fıkrasında
belirtilen durumlardan biri ile bağlayan derstir.

e) Alan dışı dersler, öğrencinin kendi ders programında yer alan derslerle çakışmamak
kaydıyla, kendi bölümünün dışındaki programlardan bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak
için isteğe bağlı olarak alınan derslerdir.

(2) Bir önkoşullu ders ile onu bağlayan önkoşul dersi arasında aşağıdaki bağlantı şe-
killerinden sadece biri belirlenir:

a) Önkoşul dersinin başarılmış olması.
b) Önkoşul dersinden 28 inci maddede belirtilen CC notunun sağlanmış olması.
(3) Bir önkoşullu ders birden çok önkoşul dersine bağlanabilir. Bu durumda; önkoşullu

dersin bağlandığı her bir önkoşul dersi için, ilgili birim her bir bağlantı şeklini ayrı ayrı belirler.
(4) Sınıf geçme sisteminin uygulandığı fakültelerden, Diş Hekimliği Fakültesinde bir

üst sınıfa devam edebilmek için önceki yıldaki ön koşullu derslerin tamamından, Tıp Fakülte-
sinde ise derslerin tamamından başarılı olmak gerekir. Diş Hekimliği Fakültesinde ön koşullu
dersler; aynı adla birbirinin devamı niteliğinde olan teorik dersler ile kendi başına uygulama
niteliğinde olan veya derse bağlı uygulaması olan dersler ön koşullu derslerdir.

(5) Diş Hekimliği Fakültesinde, önkoşullu dersler dışındaki teorik derslerden sınava
girme koşulunu yerine getirdiği halde sınavlarda başarısız olanlar, bu Fakültenin Yönetim Ku-
rulu kararıyla dersin devamından muaf tutulabilirler ve bir üst sınıfa devam ettirilebilirler.

Derslere devam esasları
MADDE 17 – (1) Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yokla-

malarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yılsonu veya staj sonu sınavına girebilme-
leri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların
% 80’ine devamları zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde ilgili birimin
yönetim kurulu kararıyla laboratuvar ve uygulamaların devam yüzdeleri artırılabilir. Devam-
sızlıkların hesaplanmasında ders, staj veya uygulamaların o yarıyıldaki/yıldaki toplam saati
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esas alınır. Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversite tarafından görev-
lendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı
süre de dahil, toplam devamsızlık süresi bir dersin o yarıyıldaki/yıldaki toplam saatinin % 50’sini
aşamaz. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre, devamsızlıktan sayılır.

(2) Devam koşulu yerine getirilmemiş tekrar derslerine devam etmek esastır. Devam
koşulu olmayan derslerde de dönem içi sınavlarına girmek zorunludur. Derse devam zorunlu-
luğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, sorumlu öğretim elemanı tarafından, derslerin
bitiminden sonraki iki işgünü içinde, öğrencilere duyurulmak üzere ilgili bölüme/birime teslim
edilir.

Derslerin kredi değeri
MADDE 18 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin ta-

mamı ile uygulama, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve diğer etkinliklerin haftalık saatle-
rinin yarısından oluşur. Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Ders kredileri, Yük-
seköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için yükseköğretim
yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin iş yükü göz önünde tutu-
larak birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren
öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim ka-
zanımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen
diğer faaliyetler için gerekli iş yükü de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen
ilkeler çerçevesinde ders kredileri hesaplanır. Üniversitemizde kredi sistemi olarak ulusal ve
AKTS birlikte kullanılır.

Ders tekrarı
MADDE 19 – (1) Azami öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan öğrenciler bakı-

mından, müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya
da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, gerekli gö-
rülmesi halinde, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerinin yeniden alınacağı; ilgili bi-
rim/bölüm kurulu önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Başarısız olunan seçmeli dersin yeniden açılmaması veya öğrencinin isteği halinde
ve danışmanın önerisi doğrultusunda ilgili yönetim kurulu kararı ile başka bir seçmeli ders alı-
nabilir.

(3) Tıp Fakültesinde, I, II ve III üncü sınıf öğrencileri kanuni süreler içinde kalmak şar-
tıyla başarısız oldukları yılı tekrar eder. IV ve V inci sınıflardaki bloklarda gerekli başarıyı sağ-
layamayan öğrenci, bu blokların bütünleme sınavlarına, o sınıfın son bloğunun bitiminden iti-
baren en erken yedi, en geç yirmi bir gün sonra alınır. Ancak blok tekrarı yaparak bütünlemeye
kalan; IV üncü sınıf öğrencileri için devam ettikleri son bloktan onbeş gün sonra açılacak olan
sınava, V inci sınıf öğrencileri ise devam eden ilk blok sınavına bütünleme sınavı hakkını kul-
lanmak üzere katılır. Bütünleme sınavlarında başarılı olamayanlar, başarısız olduğu blok eği-
timini tekrar eder. Ders tekrarlarıyla ilgili öğrenci katkı payı-öğrenim ücretleri için, 13 üncü
madde hükümleri uygulanır.

(4) VI ncı sınıftaki stajlarda gerekli başarıyı sağlayamayan öğrencilere bütünleme sınavı
açılmaz. Başarısız olunan staj tekrarlanır.

(5) Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğretiminde klinik
öncesi ve klinik staj ve diğer eğitim müfredatının uygulamaları ve sınavları Senato tarafından
düzenlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Ölçme ve Değerlendirme

Dönem içi değerlendirme
MADDE 20 – (1) Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim ele-

manının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi
çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapıla-
bilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.

(2) Sınavların tarih ve yerleri yarıyıl başlama tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde
veya akademik takvimde belirlenen sınav süresinden en geç bir hafta öncesinde ders sorumlusu
öğretim elemanının önerisi üzerine; ilgili bölüm/birim tarafından tespit ve ilan edilir.

(3) Sınav, ödev, uygulama, laboratuar, proje, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (port-
folyo) gibi yöntemlerin dönem içi değerlendirmede hangi oranlarda etki edeceği ilgili öğretim
elemanları tarafından dönem başlamadan bir hafta önce öğrenciye duyurulur. Dersin özelliğine
göre, bölüm akademik kurulunun, sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde ve anabilim dalı
düzeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dalı kurulunun ve ilgili birim kurullarının onayı
ile sınav yapılmamasına karar verilebilir.

Yarıyıl/yılsonu-bütünleme sınavları
MADDE 21 – (1) Bir dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; za-

manında ders kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır.
(2) Bütünleme sınavına; yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara

mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler
girerler.

(3) Ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde bütünleme sınavı her yarıyıl sonu
sınavları arkasından yapılır. Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin başarı puanı hesapla-
masında yarıyıl sonu sınavlarında alınan puanlar dikkate alınır.

(4) Sınavlar, akademik takvimde belirlenen sürelere düzenli bir biçimde dağıtılarak
programlanır. Sınavlar en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

(5) Gerekli hallerde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günle-
rinde de sınav yapılabilir. Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği dersin sınav puanı
geçersiz sayılır.

Mazeret sınavı
MADDE 22 – (1) İzinli sayıldığı için veya ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen

haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle, dönem içi sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi
içinde başvurmaları halinde, mazeret sınavı açılır. Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan dönem
içi sınavına katılmamış olan öğrenci, bu sınavdan sıfır (FF) almış sayılır.

(2) Haklı ve geçerli mazeretleri yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, gireme-
dikleri yarıyıl sınav hakkını o dersin açıldığı sınav döneminde kullanırlar. Bu derslerin başarı
puanının hesaplanmasında mazeretli olduğu dönemin dönem içi değerlendirme puanları esas
alınır. Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Sınıf geçme sistemi uygulayan fakültelerde haklı ve geçerli mazeretleri Yönetim
Kurulunca kabul edilen öğrencilere, giremedikleri yılsonu sınavları, aynı öğretim yılı içinde
kullandırılmak üzere mazeret sınavı hakkı verilir.

(4) Diş Hekimliği Fakültesinde, haklı ve geçerli mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul
edilen öğrencilere sadece yılsonu değil dönemlik dersler için yarıyıl sonunda da mazeret sınavı
açılabilir.
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Muafiyet sınavı
MADDE 23 – (1) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrencilerden isteyenler,

yabancı dil ve bilgisayara giriş/temel bilgi teknolojileri ya da muadili olan derslerinden aka-
demik takvimde belirlenen tarihte, merkezi olarak yapılan seviye tespit sınavına tabi tutulur.
Sınavların değerlendirilmesi 28 inci maddeye göre yapılır. Yabancı dil ve bilgisayara giriş/temel
bilgi teknolojileri ya da muadili olan seviye tespit sınavından gerekli başarıyı sağlamış olan
öğrenciler, başvurmaları halinde dersler için öğretim planında öngörülen krediyi kazanmış sa-
yılarak bu derslerden muaf tutulur ve puanları başarı puanı olarak kaydedilir. Yatay ve Dikey
geçişle gelen öğrencilerin muafiyetleri ilgili yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Sınavların yapılış şekli
MADDE 24 – (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle sına-

vın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına öğretim elemanının önerisi ile
bölüm ve/veya anabilim dalı akademik kurulu karar verir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili
en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır. Öğrenci, bir günde o yarıyıla/yıla ait en fazla
iki dersin sınavına alınabilir; mazeret sınavları için bu şart aranmaz.

(2) Sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde yapılacak sınavların sayısı, ilanı, uygu-
lama ve değerlendirme usulleri Senato tarafından ayrıca belirlenir.

(3) Öğrenciler; sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri
ile istenen diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınav kâğıtları ilgili öğretim
elemanı tarafından en az iki yıl süre ile saklanır. Tıp Fakültesinin sınav kâğıtları ise fakülte öğ-
renci işleri bürosu tarafından en az beş yıl süre ile saklanır.

(4) Uzaktan eğitim önlisans ve lisans öğrencilerinin dönem içi sınavları internet üze-
rinden yapılır.

Sınav sonuçları
MADDE 25 – (1) Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde ilgili

öğretim elemanı tarafından ilan edilir ve üç gün içerisinde bölüm ya da program başkanlığı
aracılığı ile ilgili birime teslim edilir. Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde ise sınav sonuçları,
ilgili bölüm, program ya da koordinatörlük tarafından ilan edilir. Sonuçlar, ilgili birimlerce ar-
şivlenir.

(2) Sınav dışı ölçme yöntemlerinin de birlikte kullanıldığı durumlarda dönem içi de-
ğerlendirme sonuçları derslerin bitiminden en geç bir hafta önce ilan edilir ve ilgili birimlere
bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve not düzeltme
MADDE 26 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, sonuçların ilan edilmesinden, akademik

takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son günün-
den itibaren beş iş günü içerisinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edebilirler.

(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine
intikal ettirilmesinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli
olarak ilgili birime bildirilir. İlgili birimce iki iş günü içerisinde sonuç ilan edilir. Tıp Fakülte-
sinde ise itiraz ilgili koordinatörlük kanalıyla dersin öğretim elemanlarının ve varsa uzman ku-
rulunun görüşü alınarak dekanlıkça karara bağlanır ve sonuç öğrenciye en geç onbeş gün içe-
risinde bildirilir.

(3) İlan edilen sınav sonucunda herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim
elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme talebini ve gerekçeli baş-
vurusunu akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine gi-
rilmesinin son gününden itibaren beş iş günü içerisinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapmak
zorundadır.
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(4) Yukarıda sayılan itirazlar dışında yapılacak her türlü sınav sonuç değişikliklerinde
öğretim elemanı, not düzeltme formu ve gerekçesini akademik takvimde belirtilen sınav not
girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren en geç 60 gün
içerisinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe sunar. İlgili birim yönetim kurulu not değişiklik tek-
lifini karara bağlar.

ALTINCI BÖLÜM
Başarı ve Değerlendirme

Başarı puanı
MADDE 27 – (1) Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin

başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sına-
vından alınan puanın % 60’ı, Diş Hekimliği Fakültesinde dönem içi değerlendirme puanının
% 50’si ile yılsonu veya bütünleme sınav puanının %50’sinin toplamıdır. Hesaplama sonucu
çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu
veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Uzaktan
eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının % 20’si ile yılsonu sınavı puanının veya
bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır.

(2) Tıp Fakültesinde başarı puanının en az 70 olması gerekir. Bu puanın hesaplanma-
sında temel alınacak kriterler Senato tarafından belirlenir. Ancak Kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu dersler ile Tıp Fakültesinde ön koşulsuz
ders geçme uygulanan derslerde başarı puanı 60’tır. Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı
derecelerinin tespitini bütün sınıfların puan ortalaması belirler. Kanunun 5 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu dersler ile Tıp Fakültesinde ders geçme uy-
gulanan dersler ortalamaya yansıtılmaz.

(3) Tıp Fakültesi VI ncı sınıftaki başarı puanı, öğrencinin staj sınıfında yapmış olduğu
klinik, poliklinik, laboratuvar, saha çalışmaları ve genel durumu göz önüne alınarak verilir.
VI ncı sınıfta başarı puanının hesaplanma şekli Senato tarafından belirlenir ve sonuçlar bu Yö-
netmeliğin 27 nci maddesindeki esaslara göre değerlendirilir.

Değerlendirme
MADDE 28 – (1) Başarı notu; tek ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin ya-

rıyıl/yıl içi etkinlikler ile yarıyıl/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre
hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder.
Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kulla-
nılır. Mutlak ve bağıl değerlendirme yapılacak birimler Senato tarafından belirlenir.

a) Bağıl ve mutlak değerlendirme sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları,
bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma koşul ve sınırları ile başarı
dereceleri hakkındaki esaslar Senato tarafından belirlenir ve Üniversitenin internet sitesinde
yayımlanır.

b) Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten yarıyıl/yılsonu sınavına
girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alamayan öğrenciler başarısız sayılır; bu sınır
ilgili birim kurulu kararı ile yükseltilebilir.

c) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme siste-
mindeki not aralıkları ikinci fıkrada verilmiştir.

(2) Harfle ilan edilen başarı notları, bunların ağırlık katsayıları/anlamları aşağıda gös-
terilmiştir:
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(3) Harf notu karşılıklarına göre;
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o

dersi başarmış sayılır.
(4) Diğer harf notları ve anlamları;
a) G notu, kredisiz dersleri belirtir.
b) M notu, bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş/dikey geçişle kabul edilen veya

daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam eden öğrencilerin daha önce izledikleri
önlisans/lisans programında aldıkları ve başarılı oldukları derslerin eşdeğerliliğini ifade eder.

c) MZ: Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeye hak kazandığı halde, bu Yönetmelikte be-
lirtilen nedenlerle yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giremeyen ve birim yönetim kurulu tarafından
mazereti kabul edilen öğrencilerin sınavlarına giremedikleri dersler için verilir. Bu durumdaki
öğrencinin başarı durumu belli olmadığından bu not, bu aşamada toplam kredi ve GANO/YANO
hesabına katılmaz. Bu not, daha sonra yapılacak mazeret sınavı sonucu alınacak harf notuyla
değiştirilir.
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ç) DC, DD, FF notları başarısız öğrenciler için uygulanır.
d) FD notu; ilgili dersten devamsız olan öğrencilere uygulanır.
e) FG notu; yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrencilere uygulanır.
f) E notu; uygulamalara dayalı derslerde, çalışmaları eksik ve yetersiz olması halinde

öğrenciye genel sınav notu (E) olarak verilebilir. Öğrenci eksiğini bütünleme sınav dönemine
kadar tamamlamak zorundadır.

(5) Başarı ortalaması hesabında öğrencinin G, E ve M notu aldığı dersler dikkate alın-
maz.

Mezuniyet, Diploma, Diploma Eki, Onur Belgesi ve Sertifika
MADDE 29 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm

gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya
daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su 3,00-3,49 arasında olan öğ-
renciler onur öğrencisi, 3,50 ve üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Öğ-
renci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan başarı belgeleri, dekanlıklar/müdürlükler
tarafından öğrencilere verilir ve bu durum öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde
belirtilir.

(3) Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını
elde etmeden çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans progra-
mından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese
bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir.

(4) Uluslararası ortak programlarda mezuniyet hakkını kazanmış öğrenciler iki üniver-
siteden ayrı ayrı veya ortak diploma alır. Bu diplomalarda; diplomanın hangi akademik birim-
lere ait olduğu, diğer üniversite ve hangi ortak programa ait olduğu belirtilir. Öğrenciler, ulus-
lararası programın her iki kurumdaki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan
herhangi birini almaya hak kazanamaz.

(5) Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal serti-
fikası verilmez. Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir. Sertifikalarda
öğrencinin anadal program adı ayrıca belirtilir. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını
elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplo-
masını alabilir.

(6) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini
yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır.

(7) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplo-
masıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. Yandal sertifikasının ne şekilde değerlendi-
rileceği, öğrenciyi istihdam eden kurum tarafından belirlenir.

(8) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili
lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, baş-
vurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvu-
rular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak; Lisans Öğ-
renimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya
Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(9) Öğrenciye diplomayla birlikte diploma eki verilir. Diploma ekinde öğrencinin gör-
düğü öğrenimin nitelikleri, başarı durumu ve programla ilgili diğer bilgiler belirtilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Mazeret ve Kayıt Dondurma, Kayıt Silme

Mazeret ve kayıt dondurma
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin; belgelendirecekleri önemli nedenlerin veya eğitim-öğ-

retimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya
çıkması halinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir defada iki yarıyıla kadar olmak
üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl/iki yıl kaydı dondurulabilir. Bu şekilde
kayıt donduran öğrenci, öğrenimine devam edemez ve kayıt dondurduğu yarıyılı izleyen sınav
dönemindeki sınavlara ve bütünleme sınavlarına giremez.

(2) Öğrenimini uzun süre engelleyecek önemli bir hastalık veya ilgili yönetim kurulunca
kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle ve belgelendirilmek kaydıyla verilen izin, 8 inci mad-
dedeki süreye eklenir. Kayıt dondurma süresinin bitiminde öğrenci ayrıldığı yarıyıl/yılın ba-
şından başlamak koşuluyla öğrenimine kaldığı yerden devam eder.

(3) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencilerin, sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporu ile belgelendirilmiş bu-

lunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması.
b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşu-

luyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
c) Birinci derecede akrabalarının ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka bir

kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bu
durumu belgelemesi.

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini mahallin en bü-
yük mülki amirince verilecek bir belgeyle belgelendirmesi.

d) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre, öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldır-
mayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.

e) Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alın-
ması.

f) Öğrencinin tutukluluk hali.
(4) Yukarıda sayılan geçerli mazeretler dışında da, 8 inci maddedeki azami eğitim-öğ-

retim süreleri içinde sayılmak kaydıyla öğrencinin isteği ile ilgili birim yönetim kurulu kayıt
dondurma kararı verebilir.

(5) Mazeretle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç bir
hafta içinde, ilgili birime yapılır. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve sınav tarihlerine isa-
bet eden bir günlük tedavi amaçlı sevkler, işleme konulmaz. Sağlık raporu ilgili birim yönetim
kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(6) İlgili birim yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan
derslere kayıt yaptırmayan öğrencilerin yeniden ders kaydı yaptırmaları halinde, geçen süreler
dikkate alınarak Kanunda belirtilen hükümler uygulanır.

Kayıt silme
MADDE 31 – (1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer

ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanlar
ile kendi istekleri ile kaydını sildiren öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 32 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan

posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek
yapılır.
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(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-
mekle ve iletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında birimlerine iletmekle yükümlüdür.

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 33 – (1) Yabancı dille öğretim yapan veya yabancı dil öğretimi yapan yük-

seköğretim programlarına kayıtlı öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre Rek-
törlükçe düzenlenen ve tarihi ilan edilen yabancı dil yeterlik sınavına alınır. Yabancı dille oku-
tulan derse yer verilmeyen programlara kayıtlı öğrenciler istekleri halinde bir yıl yabancı dil
hazırlık sınıfına kaydedilir. Sadece belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı
dille karma olarak eğitim veren programlara kayıtlı olup da yabancı dil yeterlik sınavına katıl-
mayan veya bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler, bir yıl/iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık
sınıfına kaydedilir. Yarıyıl sonu ve yılsonu sınavlarında başarısız olan veya bu sınavlara katıl-
mayan öğrenciler bir kez daha ders yılı başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına girerler.

(2) Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma eğitim veren yükseköğretim programına
kayıtlı öğrencilerden, ikinci yarıyıl sonunda başarısız olanlar isteğe bağlı olarak hazırlık sınıfına
veya kayıtlı oldukları programa devam ederler. Yabancı dil hazırlık sınıfına ikinci kez devam
eden öğrenciler dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olmasalar bile
kayıtlı oldukları yükseköğretim programına devam edebilir. Sadece belirli bir yabancı dille
eğitim veren yükseköğretim programına kayıtlı öğrencilerden başarısız olanlar ise ikinci yıl
hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek yarı-
yıl/yılsonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavına girerler. Başarılı oldukları takdirde öğretim
yılı başında kayıtlı oldukları yükseköğretim programına devam edebilirler.

(3) Yabancı dil yeterlik sınavından alınan puana göre öğrencilerin Kanunun 5 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre verilmesi zorunlu yabancı dil derslerinden ve yabancı
dil hazırlık sınıfından muaf olup olmayacakları, yabancı dil hazırlık sınıfında hangi seviyeden
öğrenim görecekleri Senato tarafından belirlenir.

Disiplin işleri
MADDE 34 – (1) Öğrenim ve staj süresince öğrencilerin disiplinle ilgili iş ve işlemleri,

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Üniver-
siteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ceza süresi içinde hiçbir eğitim-öğretim ve sosyal
faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve birimlerin yönetim kurulları kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 – (1) 5/8/2011 tarihli ve 28016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan On-

dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2010-2011 Eğitim Öğretim yılından itibaren 100’lük sisteme

göre yapılan başarı notları Üniversite not dönüşüm tablosu doğrultusunda 4’lük sisteme dönüş-
türülür ve harflendirilir.

(2) Üniversitemiz bölüm/programlarına 2012-2013 eğitim-öğretim yılından önce kayıt
yaptıran öğrenciler, devam şartını yerine getirip başarısız olduğu dersler için dönemsel AKTS
kredi yükünü %50 oranında aşabilirler.

Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/10)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Ek-I’de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ta-

nımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri
haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan
gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir. 

Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük be-
yannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük
beyannamesine eklenir.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili G.T.İ.P’ten CIF Kıymeti 500 (beş yüz)
ABD Doları’nı geçmeyen ithalat gözetim uygulamasından muaftır.

Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alı-

nabilmesi için EK-II’ de yer alan Gözetim Belgesi başvuru formu ile Ekonomi Bakanlığına ait
internet sayfasındaki (www.ekonomi.gov.tr) ithalat mevzuatı kısmında yer alan gözetim uy-
gulamaları sekmesinde belirtilen formların eksiksiz olarak doldurulması ve EK-III’ de belirtilen
belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. 

İnceleme 
MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirtilen belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne ile-

tilmesini müteakip, yapılan inceleme sonucu İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli gö-
rülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Yaptırım
MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahi-

binin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulun-
duğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen
kıymet Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına
esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet
veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5'ten (% 5 dahil)
daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın
ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fa-
tura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçer-
lilik süresinin bitiminden itibaren on işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi
gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi dü-
zenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik sü-
resi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim
belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili
belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi du-
rumunda gözetim belgesi düzenlenmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 13/1/2011 tarihli ve 27814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2011/2) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/30)

MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 2 nci Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:

2013/1)’nin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı

tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,

252013015773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyanna-

mesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen

ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçe-

vesinde denetim başvurusu yapılır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ

TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/9)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/31)

MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 2 nci Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Gü-

venliği ve Denetimi: 2013/9)’nin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı

tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında,

262013095773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyanna-

mesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen

ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçe-

vesinde denetim başvurusu yapılır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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19/8/2013 
Orta sayfa 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

19 Ağustos 2013 

PAZARTESİ 
Sayı : 28740 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Samsun 2.Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No   : 2003/428 
Karar No : 2003/1114 
Hırsızlık suçundan sanık, Erol Tuncer Hakkında Mahkememizin 27/02/2013 tarih ve 

2003/428-Es, 2003/1114 sayılı ek-kararı ile hükümlü hakkında mahkememiz ve verilen 8 ay 24 
gün hapis cezasına ilişkin 09/10/2003 tarih ve 2003/428-Es, 2003/1114 karar sayılı ilamın 
AYNEN İNFAZINA dair EROL TUNCER'İN yokluğunda verilen karar tüm aramalara rağmen 
sanığa tebliğ olunamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince 
ilanen tebligata karar verilmiştir. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde Yargıtay ilgili ceza dairesine temyiz talebinde 
bulunabileceği veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye verilecek bir dilekçe 
ile ceza infaz kurumunda bulunanların cezaevi müdürlüğü aracılığı ile mahkememize 
gönderecekleri dilekçe ile hükmü temyiz edilebileceği, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 
gün içinde temyiz edilmemesi halinde kesinleşeceğine ilişkin (temyiz istemi tebliğ tarihinden 
itibaren 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabit katibine beyanda 
bulunması suretiyle yapılır) ilan olunur. 6530 

—— •• —— 
Gürpınar Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Dosya No : 2009/95 
Karar No : 2011/35 
Davacı : K.H. 
Sanık  : SEDİGHEH NOROUZZADEH RUDKOLİ, Golomhasn ve Robabeh kızı, 

14/03/1959 RASTCHT doğumlu, "4050 Traun, Tischlerstarasse 35/2, 
province de Haute - Autriche" adresinde oturur. 

Suç : 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık 
Suç Tarihi : 01/09/2006 
Karar Tarihi : 09/05/2011 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık SEDİGHEH NOROUZZADEH RUDKOLİ, 

hakkında 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık suçundan mahkememize açılan 
kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; sanığın 6217 Sayılı yasanın 8. maddesi ile değişik 
5682 sayılı kanunun 34. maddesi uyarınca sanığın eyleminin idari para cezasına dönüşmesi sebebi 
ile mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş, 6217 sayılı yasanın 10. maddesi ile değişik 5682 
sayılı kanunun 38. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dosyanın yetkili ve görevli Gürpınar 
İlçe Jandarma komutanlığına gönderilmesine hükmolunmuş, sanık bulunamadığından 7201 sayılı 
Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş 
sayılacağı ilan olunur. 6680 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÜST HAKKI TESİS EDİLEREK İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Ankara İli, Çankaya İlçesi Aziziye Mahallesi S.K.T kullanımında bulunan, mülkiyeti 

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda işin adı, İmar durum belirtilen taşınmaz üzerine, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile Sınırlı Ayni Hak 

Tesis edilerek ile inşaat yaptırılacaktır. 

 

İli İlçesi Ada/Parsel 

Arsa Alanı 

(m2) 

İmar 

Kullanımı 

Toplam İnşaat 

Alanı m2 

Keşif Bedeli 

(TL) 

ANKARA ÇANKAYA 6761 / 8 5.023  S.K.T. 12.557,50 7.346.137,5 

 

1 - İşin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “2013 yılı Yapı Yaklaşık 

Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak 7.346.137,5.-TL. (Yedimilyon Üçyüzkırkaltıbin 

Yüzotuzyedi Türk Lirası Elli Kuruş)’ tur. 

2 - İhale 29.08.2013 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrum Caddesi No: 5 Kat: 18 

Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası içerisindeki Belediye 

Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Hipodrum Caddesi No: 5 Kat: 14 Ankara 

Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube 

Müdürlüğü’nden 08.00-17.00 saatleri arasında görülebilir 

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, 

ayrı yevmiye numarası alınacaktır. 

5 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; 

a - Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi. 

b - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2013 yılı vizeli) 

c - Noter tasdikli İmza sirküleri. 

d - Noter tasdikli vekaletname. 

e - İsteklilerin, son 5 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı yapmış oldukları yurt ve temel 

eğitim binası yapım işlerinin ihale konusu işin keşif bedelinin % 100’ü kadar olup, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’nın 2013 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen 

III-B grubu Yapılar başlığında uygun iş bitirme belgesi. 

f - İşin keşif bedelinin % 25’i kadar kullanılmamış nakit kredi, % 25’i kadar da banka 

referans mektubu verilecektir 

g - Yeni tarihli Son beş yıla ait gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 

h - 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. 

ı - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 220.384,12.-TL (İki yüz yirmi 

bin üç yüz seksen dört Türk Lirası On iki Kuruş ) Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici 

teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı 

makbuzu verilecektir. 

j - İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü. 

k - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 

12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığı) makbuz karşılında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya 

herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

l - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi. 

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, Sınırlı Ayni Hak Tesis edilerek inşaat 

yaptırılması işinde,  İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

8 - Bu İşin Şartnamesi 400,00 TL (DörtYüz) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün 

önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir. 

İlan olunur. 6990/1-1 
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ARSA VERİLMEK SURETİYLE İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Bayındır Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Torbalı İlçesi, Eğerci Köyü Koru Mevkii, 

L18C13B-L1 Pafta 918 Parseldeki 149.125,00 m2 tarlanın verilmesine karşılık, avan projeleri ve 

mahal listeleri dokümanda verilmiş olan İdare binası ve Hizmet evi binasının Mithatpaşa 

Mahallesi Hükümet Önü Caddesi No:14 Bayındır/İZMİR Adresindeki Mülkiyeti Orman Genel 

Müdürlüğüne ait 105 Ada 57 Parsel ve 97 Ada 2 Parsel üzerine yüklenici tarafından bedel talep 

edilmeden yaptırılması ve 279.082,00 TL ilave bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 

birinci ve 36. Maddeleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İHALENİN BEDELİ TARİHİ VE YERİ 

1 - MUHAMMEN BEDEL : 2.386.000,00,00 TL (Yaptırılacak iki adet bina ve 

279.082,00 TL ilave bedel) 

2 - TARİHİ : 10.09.2013 Saat 14:00 

3 - YERİ : Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu, Mithatpaşa 

Mahallesi, Hükümet Önü Caddesi No:14 

BAYINDIR/İZMİR 

4 - Geçici Teminat 

(Muhammen Bedelin %3’ü) : 71.580,00 TL (Yetmişbirbin beşyüzseksen TL). Üzerine 

ihale yapılanların Geçici teminatları, ihaleden sonra 

kesin teminat ve depozitolarının yatırılması ve 

sözleşmenin yapılmasını müteakip; üzerine ihale 

yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise ihaleden 

sonra geri verilir. 

5 - Kesin Teminatı : İhale bedelinin %6’sıdır 

6 - İşin Süresi : İhaleye konu işin süresi 18 aydır. Sözleşmenin 

imzalanıp noterlikçe onaylandığı tarihten itibaren 15 gün 

içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır. 

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

7-1) Kanuni ikametgah sahibi olduklarını gösterir belge 

7-2) Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası bildirmeleri, 

7-3) isteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olduğuna dair belge, Tüzel kişi 

olması halinde ise, T.C Kanunlarına göre ve Türkiye’ de kurulmuş Tüzel kişiliğin sicile kayıt 

belgesi 

7-4) Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri; 

a)  Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

c)  Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

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

7-5) Şekli ve içeriği Şartname ekinde belirlenen teklif mektubu. 

7-6) İhale Şartname ve eklerinin (ihale dokümanının) satın alındığına dair belge 

7-7) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesini, (ihale ortak girişimin üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesi verilir.) 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 19 Ağustos 2013 – Sayı : 28740 

 

7-8) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

7-9) İsteklinin % 3 geçici teminatı karşıladığına dair belge 

İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda teminat olarak kabul edilen değerlerden 

herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar 

Bayındır Orman İşletme Müdürlüğünün, Ziraat Bankası Bayındır ŞUBESİ İBAN NO: 

TR450001000139127365235001 nolu hesabına veya Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü Döner 

Sermaye Saymanlığına yatırılıp alındı makbuzlarını istenen evraklar ile birlikte komisyon 

başkanlığına vereceklerdir. 

Geçici Teminat, Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz olması şarttır. 

Belgeler asıl ya da noter tasdikli suret olacaktır. 

8 - İhale Şartnamesi ve ekleri (ihale dokümanı) Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü, 

Mithatpaşa Mahallesi; Hükümet Önü Caddesi, No: 14 adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 200 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale Şartnamesi ve 

eklerini (ihale dokümanı) satın almaları zorunludur. 

9 - Tekliflerin Sunulma Şekli 

9-1) Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerir. 

a) İç Zarf, (Teklif mektubu doldurularak iç zarfa konur, zarfın yapıştırılan yerli istekli 

tarafından imzalanır veya mühürlenir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak 

göstereceği açık adresi yazılır.) 

b) İsteklinin teklifinin değerlendirmeye alınabilmesi için “ihaleye katılabilmek ve Yeterli 

Görülmek İçin İstenen Belgelerin” eksiksiz olarak dış zarf içinde bulundurulması gerekmektedir. 

c) İDARE adına alınmış 71.580,00TL (Yetmişbirbinbeşyüzseksen TL) tutarında geçici 

teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 

İsteklinin teklifinin değerlendirmeye alınabilmesi için Teklif Mektubunun bulunduğu iç 

zarfın ve istenilen diğer belgelerin içinde bulunduğu dış zarfın ağzının yapıştırılmış, imzalanmış, 

mühürlenmiş, üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu 

yazılmış olması gereklidir. Teklif mektuplarında şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğinin 

belirtilmesi ve teklif edilen fiyatların hem rakamla hem de yazı ile açık olarak yazılması, 

şartnamelere aykırı beyan ya da taahhüt içermemesi, teklif mektubunda silinti ve kazıntı 

olmaması şarttır. Aksi takdirde teklif değerlendirmeye alınmaz. 

9-2) İstekliler, içinde iç zarf ve diğer evrakların bulunduğu dış zarftan oluşan Tekliflerini, 

ihale tarihi olan 10.09.2013 Salı Günü saat 14:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında 

Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü, Mithatpaşa Mahallesi; Hükümet Önü Caddesi, No: 14 

adresindeki İhale komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul 

edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. 

9-3) Teklifler İadeli Taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek 

tekliflerin ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Pastadaki gecikme 

nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve 

değerlendirmeye alınmaz. 

9-4) Komisyon Başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve 

değiştirilemez. 

10 - İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte 

serbesttir. 
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11 - 2886 sayılı yasaya göre ihaleye katılması yasak olanlar ihaleye katılamaz. 

12 - İstekliler tekliflerini, avan projesi ve mahal listesi ihale şartnamesi ekindeki 

dokümanda verilmiş olan iki adet binayı yapmayı taahhüt etmek ve 279.082,00 TL ilave bedele 

ek olarak kapalı teklif usulü ile pey sürerek artırmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun 

bedel; teklif edilecek bedellerin en yükseğidir. 

13 - İhale üzerine kalan isteklinin, idare tarafından ihale kararının kendine tebliğinden 

itibaren onbeş (15) gün içinde, ihale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçların tamamını Bayındır 

Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına veya teminatlar Bayındır Orman 

İşletme Müdürlüğünün, Ziraat Bankası Bayındır ŞUBESİ İBAN NO: 

TR450001000139127365235001 nolu hesabına nakden ve peşin olarak yatırması, sözleşme 

imzalanması ile ilgili işlemleri tamamlayarak geçici teminatı kati teminata çevirip, imzalanmış 

sözleşmeyi notere onaylatarak idareye teslimi şarttır. 

İlan olunur. 

TC Ziraat Bankası Bayındır Şubesindeki TR450001000139127365235001 

 7076/1-1 

—— • —— 

39 KALEM KOMATSU İŞ MAKİNESİ YEDEĞİ SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1. İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk Cd. 

No.111 45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elimakikmal@eli.gov.tr  

2. İhale konusu malın: 

a)  

İhalenin Niteliği-Türü İ.K No Dosya No İhale Tarih - Saati Teslimat 

1 
39 Kalem Komatsu İş 

Makinesi Yedeği Alımı 
112374 2013-1504 05.09.2013-14.00  180 Gün 

 

b) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3. İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 

Sk. No.3 D.4 Bornova / İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye 

katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8. Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,( 

ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 

9. Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 7069/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-2 ÜNİTELER BUHAR TÜRBİNLERİ TÜM KADEMELERİNİN 

BÜYÜK BAKIM ONARIMININ YAPTIRILMASI İŞİ YAPILACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1-2 Üniteler Buhar Türbinleri Tüm Kademelerinin Büyük Bakım Onarımının Yaptırılması 

İşi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1-2 Üniteler Buhar Türbinleri Tüm Kademelerinin 

Büyük Bakım Onarımının Yaptırılması İşi. 

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 150 (yüzelli) 

takvim günüdür.  

d) Dos. No : 30.5 SEAS 13/105   2013/110758 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 06.09.2013 Cuma günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ Türbin Bakım Servisidir.  

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görüle bilir ve ¨200,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı hariç ¨200,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. 

TR530001500158007260642600 hesabına 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 göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da 

kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz.  

5 - Teklifler 06.09.2013 Cuma saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 

Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL veya döviz üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 
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9 - TEKLİFÇİLER, son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel 
sektörde yaptığı, ve kusursuz kabul edilmiş, buhar türbini büyük bakımı veya kurulumu, montajı 
işini kusursuz yaptıklarına dair ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere iş bitirme 
belgelerini teklifleriyle birlikte vereceklerdir. 

9.1. Benzer İşler:  
- Buhar veya gaz türbini rotoru imalatı ve montajı veya,  
- Buhar veya gaz türbini rotoru montajı veya, 
- Buhar veya gaz türbini hareketli kanatları imalatı ve montajı veya, 
- Buhar veya gaz türbini hareketli kanatları montajı veya, 
- Gaz türbini büyük bakımı veya kurulumu, montajı işi veya, 
- İhale konusu iş 
10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre 
yapılacaktır.  7098/1-1 

—— • —— 
2. EL TÜNEL FIRIN SATIŞI YAPILACAKTIR 

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

1. Fabrikamızda bulunan 1 adet Taş tabanlı tünel fırın, teklif alma yoluyla satılacaktır. 
2.  İstekliler, 2. El Tünel Fırınını aşağıda adresi belirtilen fabrikamızda görebilirler. 
3. Tekliflerin en geç 27.08.2013 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
  Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
  Tel : 397 33 65 - 66 - Faks : 397 33 71 - 74 7083/1-1 

—— • —— 
ARSA SATILACAKTIR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olup, İncesu İlçesi, Süksün Mahallesinde bulunan 18 adet 
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi 
gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile toplu olarak satılacaktır. 

2 - İhale 04/09/2013 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda 
yapılacaktır. 

3 - İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda 
istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 
veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 
teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 
nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış 
değerleri esas alınır) 

b - Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, 
tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. Noter tasdikli imza sirküleri. 

c - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 
taahhütname. 

d - Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 
ibraz edilmesi. 

e - Şartnamenin 13. Maddesinin a fıkrası gereğince hazırlanacak teklif mektubu. 
4 - Toplu olarak satılacak 18 adet konut dışı kentsel çalışma alanı arsasının Muhammen 

bedeli 5.669.815,-TL olup, Geçici Temim 170.095,-TL'dir. 
5 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir. 
6 - Son müracaat tarihi 04/09/2013 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 
Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 6978/1-1 
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9 ADET RADYOAKTİF YOĞUNLUK ÖLÇÜM CİHAZI TEMİN EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Baca Gazı Arıtma Tesisinde 

kullanılmak üzere 9 adet radyoaktif yoğunluk ölçüm cihazının temini işi; açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2013/106424 

1 - İdarenin 

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 : 9 adet radyoaktif yoğunluk ölçüm cihazının temini işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

c) Teslim tarihi : İşin toplam süresi 90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 09.09.2013 - 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 IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02. 

İhale Dökümanı’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, 09.09.2013 saat 14:00’a 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. 6903/1-1 

—— • —— 

DİZEL JENERATÖR SETİ TEMİN EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: 

Santralımızın ihtiyacı olan 1 Adet Dizel Jeneratör setinin temini işi açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/110914 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Milas-Ören Karayolu 22.Km PK:25 48201 

Milas/MUĞLA 
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b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 (Dahili 1480) - 558 02 91 

c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 Adet Dizel Jeneratör Seti (Stand by Güç 990 kVA ile 

1110 kVA aralığında olacaktır). 

b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü. 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 takvim 

günü içerisinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü 

İhale Salonu. 

b) Tarihi ve Saat : 04.09.2013 Saat 14:00 

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 50,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 04.09.2013 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme 

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

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi 

hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 7051/1-1 

—— • —— 

ARİFİYE-ESKİŞEHİR ARASI YAYLA İSTASYONU DOĞU VE BATI RÖLEVLERİNİN 

YENİLENMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/111065 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Arifiye-Eskişehir arası YAYLA İstasyonu doğu ve 

batı rölevlerinin yenilenmesi işi için ihtiyaç listesinde belirtilen 23 kalem malzemenin demontaj 

ve montajı dahil temini işi.  

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 29/08/2013 T. Saat: 14.00’de yapılacaktır. 

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

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

belirtilmiştir. 

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

Haydarpaşa İSTANBUL’a 29/08/2013 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
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6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100.TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 7011/1-1 

—— • —— 

2400 TON SODA SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğü ihtiyacı için 2400 Ton Soda A.A.F. teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın 

alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme Müdürlüğünden 

250 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 5667) 

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 şartnamede belirtilmiştir. 

İhale tarihi 03.09.2013 Salı günü saat 14.30 olup, istekliler belirtilen saat’e 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. 

 7029/1-1 

————— 

900 TON ASETİK ASİT SATIN ALINACAKTIR 

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğü ihtiyacı için 900 ton asetik asit AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın 

alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 

200 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 5667) 

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 şartnamede belirtilmiştir. 

İhale tarihi 03.09.2013 Salı günü Saat 14.45 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf 

içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 7030/1-1 
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1 ADET JENERATÖR SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

1 Adet Jeneratör Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/111622 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Kırıkkale Üniversitesi Kampüsü Ankara Yolu 7. Km. 

Yahşihan/KIRIKKALE 

b) Telefon numarası : (318) 357 27 15 

c) Faks numarası : (318) 357 27 16 

d) Elektronik posta adresi (varsa) : bap@kku.edu.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Jeneratör Sistemi  

b) Teslim yeri : Kırıkkale Üniversitesi Merkezi Araştırma 

Laboratuvarları  

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi İhale Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 27/08/2013 Tarihinde, saat: 10:00’da  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.5. Şekli ve İçeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İstenilmeyecektir. 

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

4.3.1.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil 

belgesi ve/veya kapasite raporu, 

4.3.1.2. Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden veya distribütörden alınması 

gerekmektedir) 

4.3.1.3. Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise 

yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;  

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman veya katalog veya fotoğraf 

veya benzeri materyallerin verilmesi gerekmektedir. 

4.3.3. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında teknik şartnameye cevaplar verilecek ve teknik şartnamede belirtilen diğer belgeler teklif 

ekinde sunulacaktır.  

4.3.4. Sistemin içinde yer alan Jeneratörün marka ve modeli belirtilecektir.  

4.3.5. Dizel-Jeneratör seti ISO 9001 kalite güvence belgesine haiz bir imalatçı tarafından 

imal edilecektir. İstekliler, imalatçı firmaya ait üretim süresi ile ilgili belgeleri teklif mektubu ile 

birlikte verecektir. Bu standartlara IEC 34/1, ISO 3046 ve CE Uygunluk belgelenmelidir.  

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale idari şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. (Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.)  

7. İhale dokümanı Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Kırıkkale Üniversitesi Kampusü Ankara Yolu 7.Km. Yahşihan/ 

KIRIKKALE adresinde görülebilir ve 50.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  

8. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9. Teklifler 27/08/2013 Tarihinde, saat: 10:00’a kadar Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Kırıkkale Üniversitesi Kampusü, Ankara Yolu 

7. Km. Yahşihan/KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14. İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 7031/1-1 
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KAROTLU JEOTEKNİK SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Karotlu Jeoteknik Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/110915 

1 - İdarenin  

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 

Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 53 - 0 312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi  : mta@mta.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

  8.000 Mt Kahramanmaraş Afşin-Elbistan Kömür 

Havzasında Karotlu Jeoteknik Sondajı 

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır. 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 

tebliğinden) itibaren, 15 (onbeş) takvim günü içinde en 

fazla 3 (üç) adet Wire-Line sistemli çalışan sondaj 

makinası ile işe başlanacak olup, işin süresi işe başlama 

(İşe başlama tarihi ilk sondajın fiili olarak dönme 

tarihidir) tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim 

günü, 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (KL-

Blok 2. Kat) 

b) Tarihi ve saati : 04/09/2013 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Her türlü Jeoteknik Sondaj işleri ve/veya Karotlu-Kırıntılı (Sadece Kırıntılı olanlar 

hariç) Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150, Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 7021/1-1 
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İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEMELER SATILACAKTIR 

TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

1 - Grup Müdürlüğümüz Isparta Merkez ambarında bulunan Toplam 105 kalem (5 Grup) 

İhtiyaç fazlası (Ölü stok) malzeme TEİAŞ İhtiyaç Dışı ve Fazlası Değerlendirme Yönetmeliğinin 

16. maddesi gereğince piyasaya “Açık Satış Usulü (Kapalı Zarf)” ile satılacaktır. 

 

Sıra 

No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı 

1 

ENERJİ VE KUMANDA KABLOSU 2x10 mm2 NYY 

Metre 7615 
ENERJİ VE KUMANDA KABLOSU 2x16 mm2 NYY 

ENERJİ VE KUMANDA KABLOSU 2x25 mm2 NYY 

ENERJİ VE KUMANDA KABLOSU 21x1,5 mm2 NYCY 

2 

MUHTELİF RÖLE PANOLARI, KORUMA RÖLELERİ VE 

RÖLE ÖLÇÜ ALETLERİ (Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, 

Varmetre) 

Adet 831 

3 
İÇ İHTİYAÇ TRAFOSU- 

AEG ETİ Marka, 34,5 / 0,4 kV, 50 Hz, 40 kVA  
Adet 2 

4 
Parafudr, Harici Tip, Çinko Oksitli, Mesnetli, 30 kV, 10 kA 

Adet 2 
Parafudr, Harici Tip, Çinko Oksitli, Mesnetli, 60 kV, 10 kA 

5 Ağaç Tomruklar (Çam) m³ 7 

 

2 - Bu işe ait Satış Şartnamesi aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir. 

a) Satış ihalesi dokümanlarının görüleceği yer: TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği. 

b) Satış İhalesi dokümanlarının satın alınacağı yer: Satınalma ve Ticaret Şefliği 

c) Şartname Satış Bedeli: 20 TL (YirmiTürkLirası) 

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli:30,00 (Otuz) TL 

2.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 

dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart 

form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.  

2.3. Doküman satış bedelinin önceden TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

adına Isparta Vakıflar Bankası Isparta Şubesi TR79 0001 5001 5800 7260 9562 18 nolu İdare 

hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. 

Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin 

İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce 

İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde 

dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep 

sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, 

dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.” 

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler  

3.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için Sabit telefon numarası varsa faks 

numarası 

b) Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdan sureti  
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c) Ticari faaliyet ile uğraşan ve Vergi Kanun’larına göre defter tutması gereken Gerçek 

Kişi olması halinde; faaliyet gösterdiğine dair Oda Kayıt belgesi 

ç) Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri 

d) İstekli bir Ortaklık ise ortaklık namına teklifte bulunmaya yetkili olduğunu gösterir 

noter tasdikli vekaletname 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) Şekli ve İçeriği bu şartnamede belirtilen Teklif Mektubu  

4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin satış şartnamesi dahilinde hazırlayacakları teklif 

mektuplarını en geç 28/08/2013 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar TEİAŞ 7. İletim Tesis ve 

İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisine teslim edeceklerdir. 

5 - İhale aynı gün saat 10.00’da TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

toplantı salonunda yapılacaktır. 

6 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

7 - Teklifler birim fiyat üzerinden satışı yapılacak malzemenin tamamı için verilecek 

olup, verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 60 gün 

olmalıdır. 

8 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden % 3 geçici teminat 

vereceklerdir. 7018/1-1 

—— • —— 

TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN  

DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE UYGULANMAK ÜZERE 20 ADET  

MİKROİŞLEMCİLİ KONTROLLÜ KUMANDA VE ARIZA TESPİT/ 

KAYIT/GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/107467 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 20 ADET MİKROİŞLEMCİLİ KONTROLLÜ 

KUMANDA VE ARIZA TESPİT / KAYIT / GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 19.09.2013 günü ve saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200- 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. 7017/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Savunma Sanayii Müsteşarlığından: 

ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

SINAVLA KADRO KARŞILIKSIZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR 

A. Genel 

010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli 

personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözlü sınav yöntemiyle; 

17 (onyedi) adet A Grubu (Kalite Test ve Sertifikasyon (KTS) Uzmanı / Bilgi Yönetim 

Uzmanı/Proje Mühendisi) pozisyonunda, 10 (on) Adet C Grubu (Yönetici Asistanı) pozisyonunda 

çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinde ve belirtilen kontenjanlarda kadro 

karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır: 

1. A GRUBU (KTS UZMANI/ BİLGİ YÖNETİM UZMANI/PROJE MÜHENDİSİ) 

POZİSYONU İÇİN; 

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ 

KONTENJAN 

ADEDİ 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği 5 

Bilgisayar/ Yazılım Mühendisliği 2 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği/Gemi ve Deniz 

Teknolojisi Mühendisliği 
2 

Makine Mühendisliği/Mekatronik Mühendisliği 2 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği/Uçak Mühendisliği/Uzay Mühendisliği 2 

Fizik Mühendisliği 1 

Kimya Mühendisliği 1 

 

2. C GRUBU (YÖNETİCİ ASİSTANI) POZİSYONU İÇİN; 

 

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ 

KONTENJAN 

ADEDİ 

En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin; 

Alman Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Sosyoloji, Fransız Dili ve Edebiyatı, 

Gazetecilik, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler 

ve Reklamcılık, Türk Dili ve Edebiyatı, Turizm İşletmeciliği Bölümü, 

Turizm Rehberliği veya Turizm Rehberliği ve Seyahat İşletmeciliği 

6 

En az 2 yıllık (önlisans); 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik ve Halkla İlişkiler 
4 

 

B. Sınav Başvuru Şartları 

1. Genel Şartlar 

Sınava başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 

maddesinin (A) bendinde yer alan şartları taşımaları gerekmektedir. 

2. Özel Şartlar: 

a) A Grubu (KTS Uzmanı/ Bilgi Yönetim Uzmanı/Proje Mühendisi) pozisyonu için; 

1. Üniversitelerin yukarıda belirtilen öğrenim bölümlerinden lisans düzeyinde veya 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları, 
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2. 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları, 

3. İlan tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye 

Tespit Sınavı(KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 75 (yetmişbeş) puan 

veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği 

ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları, 

4. Alanında en az iki yıl iş tecrübesine (İş yeri yetkilisinin adı soyadı ve unvanının 

belirtildiği ıslak imzalı olarak; iş yerinin faaliyet alanları, tarih sırasına göre ilgilinin bu iş yerinde 

yaptığı görevler, işe başlama ve ayrılma tarihlerini, il ve şube kodu ile birlikte iş yeri numarası ve 

ilgilinin sosyal güvenlik sicil numarasını da içerecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.) sahip 

olmaları, 

gerekmektedir. 

5. Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul 

edilmeyeceklerdir. 

b) C Grubu (Yönetici Asistanı) pozisyonu için; 

1. Üniversitelerin yukarıda belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim 

kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları, 

2. Geçerli olan 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu 

Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(3) puan türünden en az 60 (altmış) puan 

almış olmak veya 22-23 Eylül 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS 

P(93) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları, 

3. İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde yapılmış Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 60 (altmış) 

puana veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine 

denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları, 

gerekmektedir. 

4. Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul 

edilmeyeceklerdir. 

C. Başvuruda İstenen Belgeler 

Adayların başvurularını; 

www.ssm.gov.tr internet adresindeki müracaat edeceği pozisyonla ilgili olarak sınav 

formunu eksiksiz doldurup; 

a) Özgeçmişini (Adı soyadı, öğrenim safahati (lise, lisans/yüksek lisans vb. öğrenim 

yılları ifade edilecektir), aile durumunu, iş deneyimlerini, sahip olduğu sertifikalarını, hobilerini 

içerecek şekilde ), 

b) 1 adet 4,5x6 ebadında vesikalık (son 6 aya ait) fotoğrafını, taratıp sisteme yükleyerek 9 

Eylül 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat:18:00) başvurularını yapmaları 

gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

Ayrıca adaylar; 

1) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği 

ÖSYM tarafından kabul edilen başka puanla başvuruda bulunulması halinde belgenin aslını, 

2) A Grubu (KTS Uzmanı/ Bilgi Yönetim Uzmanı/Proje Mühendisi) pozisyonu için 

alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olduğuna dair belgenin aslını, 
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı’na şahsen ibraz 

etmeleri gerekmektedir. 

Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular ile iş tecrübesine ait 

belgenin aslını 10 Eylül 2013 Salı günü mesai bitimine kadar (saat:18:00) teslim etmeyen adaylar 

sınava çağrılmayacaktır. 

Ç. Sınav Çağrısı: 

(1) Öğrenim bölümlerine göre ayrılan kontenjanlara başvuran adaylardan KPSS 

sonuçlarına göre en yüksek puana (Geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınav’larından 

değerlendirmeye yüksek olanı alınır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son 

sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

(2) Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih 

ve saatleri Müsteşarlığın www.ssm.gov.tr internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir. 

(3) Sınava katılmaya hak kazandığı ilan edilen adaylardan, sınava katılma şartlarını 

taşımadığı sonradan tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan giriş sınavına katılmış olanların 

sınavları da geçersiz sayılır. 

(4) Sınava katılmayan aday başarısız sayılır. 

D. Sınav 

(1) Sınav mülakat usulü ile yapılacaktır. 

(2) Sınav (Mülakat) adayın; alan bilgisi, genel kültür, kavrayış ve anlatım yetenekleri ve 

davranış gibi yetkinliklerinin ölçüleceği şekilde yapılacaktır. 

E. Değerlendirme ve Atama 

(1) Sınav (Mülakat) değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav 

Kurulu üyelerinin her bir adaya ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması, o adayın Sınav notunu 

gösterecektir. Sınavda (Mülakat) başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan alınması 

gerekmektedir. 

(2) Adayların başarı puanı; KPSS puanı ve sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması 

suretiyle belirlenecektir. 

(3) Öğrenim bölümlerine göre, başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak 

suretiyle adayların başarı sırası belirlenecektir. 

(4) Bu sınav için geçerli olmak üzere, asil olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek 

şekilde yedek belirlenebilecektir. 

(5) Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 5(beş) katı kadar aday 

başvurusu olmaması veya yapılacak sınav sonucunda başarılı aday bulunmaması halinde 

pozisyonlar için belirlenen (A Grubu ve C Grubu) öğrenim bölümleri arasında kontenjanlar 

kaydırılabilir. 

(6) Asil ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Müsteşarlığın 

www.ssm.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. 

(7) Asil olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylar vize işlemlerinin Maliye 

Bakanlığı’nca yapılmasını müteakip işe başlayabileceklerdir. 

(8) Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar, sınavda başarılı olsalar bile, 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal 

edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. 

F. Bilgi Alma 

(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığı’nın (312) 411 90 61 veya (312) 411 91 05 numaralı telefonlarından temin edilebilir. 

 7043/1-1 
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TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

Sivas’ta bulunan TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında 

görevlendirilmek üzere 1 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı işlemleri TCDD Genel 

Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülecektir. 

A) Sınav Tarihi: Yazılı sınav 26-27 Ekim 2013 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde, 10:00-

15:40 saatleri arasında, Yabancı Dil sınavı 26 Ekim 2013 tarihinde saat 16:00-16:40 saatleri 

arasında yapılacaktır. 

B) Sınav Yeri : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ülkü Mah. Talatpaşa Bulvarı No: 3 

Altındağ/Ankara Kafeterya Salonu. 

C) Sınava Katılma Şartları : 

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak. 

2) Sınav tarihinde (26 Ekim 2013) 35 yaşını bitirmemiş olmak (Askerliğini yapmış olanlar 

için bu sınıra iki sene eklenir). 

3) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 

4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt 

dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

4) ÖSYM tarafından 2012 ve 2013 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A 

Grubu, KPSS P117 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 20 aday içerisinde bulunmak. 

(Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 20 kişiden fazla 

olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 20 aday giriş sınavına 

alınacaktır. 20. aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır.) 

5) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak 

bir hali bulunmamak. (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusudur.) 

6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli 

olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı 

ile özürlü bulunmamak. 

7) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak 

D) Sınav Başvuruları : Sınav duyurusunun Resmi Gazetede yayınlanmasını takip eden 

günden başlayarak 21.10.2013 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ülkü Mah. Talatpaşa Bulvarı No:3 06330 Altındağ/Ankara 

adresine şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonra ulaşan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

E) Yazılı sınavın şekli ve konuları : 

Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Her sınav grubu için adaylara 

soru değeri 1’er puan olmak üzere 100’er soru, seçilecek her yabancı dil grubundan ise 40’ar soru 

sorulacaktır. 

Yazılı sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir. 

1) Hukuk a) Anayasa Hukuku b) İdare Hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat 

c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar) ç) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) d) Borçlar Hukuku 

(Genel Esaslar) e)Ticaret Hukuku (Genel Esaslar) f) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar) 

2) İktisat a) Mikro İktisat b) Makro İktisat c) Uluslararası İktisat ç) İşletme İktisadı 

3) Maliye a) Maliye Politikası b) Kamu gelir ve giderleri c) Bütçe ç) Türk Vergi 

Mevzuatının genel esasları 

4) Muhasebe a) Genel Muhasebe b) Bilanço analiz ve teknikleri c) Ticari Hesap 

5) Yabancı dil : İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri. 
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F) Değerlendirme : 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar 

sözlü sınava alınamazlar. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü 

sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki 

yazılı sınav gruplarından alınan notlardan herbirinin 60’dan ve ortalamasının da 65’den az 

olmaması gerekir. Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı ile 

www.tcdd.gov.tr ve www.tudemsas.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak, ayrıca sınav 

sonuçları ile yazılı sınavı kazanan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri, haberleşme adreslerine 

iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir. 

Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri 

ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları da göz önünde 

bulundurulur. 

Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun 65’den az olmaması 

gerekir. 

Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65’den az 

olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav 

notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur. 

Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav 

notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan 

aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD 

Teftiş Kurulu Başkanlığı ile www.tcdd.gov.tr ile www.tudemsas.gov.tr adresinden ilan edilecek 

ayrıca, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılacaktır. 

G) Sınav için istenen belgeler ile diğer ayrıntılı bilgiler www.tcdd.gov.tr ile 

www.tudemsas.gov.tr adresinden, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığının 0312 3090515/ 4470-4770 

no.lu telefonlarından, “TCDD Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru 

Formu” ise TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığından veya www.tcdd.gov.tr ile www.tudemsas.gov.tr 

adreslerinden temin edilebilir. 

İlan olunur. 6850/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 07/05/2013 tarih ve 238 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2013 tarih ve 1273 sayılı kararı ile tadilen onanan 

“Etimesgut İlçesi, İmarın 46393 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Değişikliği Teklifi” 19/08/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7060/1-1 

————— 
Belediye Meclisimizin 02/04/2013 tarih ve 187 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2013 tarih ve 1025 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Ahimesut Mahallesi, İmarın 46162 ada 13 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği Teklifi” 19/08/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7059/1-1 

————— 
Belediye Meclisimizin 04/04/2013 tarih ve 212 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2013 tarih ve 1206 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Ahimesut Mahallesi, imarın 48043 ada 2 ve 3 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği” 19/08/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7058/1-1 

————— 
Belediye Meclisimizin 08/03/2013 tarih ve 152 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2013 tarih ve 1225 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 47311 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği” 19/08/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7057/1-1 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

1. Genel Bilgiler 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada 

yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

Genel İdare Hizmetleri sınıfı 9’uncu derece kadrolara atanacak toplam 24 (yirmidört) adet 

Bilişim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir: 

 

ALAN/BÖLÜM ADET 

İşletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, 

uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset 

bilimi ve kamu yönetimi bölümleri mezunlarından 

14 

Hukuk Fakültesi mezunlarından 10 

 

2. Sınava Katılma Şartları 

Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları 

taşımak, 

b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, Hukuk Fakültesi ile işletme, iktisat, maliye, 

çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve 

uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinden ya da 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim 

kurumlarından mezun olmak,  

c) Giriş sınavının yapıldığı 2013 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını 

doldurmamış olmak (01/01/1978 ve sonraki tarihlerde doğanlar), 

ç) 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde A Grubu kadrolar için yapılan 

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, 

başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada; 

• İşletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, 

uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ve 

kamu yönetimi bölümleri mezunları için KPSSP-40 puan türünden ilk 280, 

• Hukuk Fakültesi mezunları için KPSSP-79 puan türünden ilk 200 

aday arasına girmiş olmak, 

d) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden KPSS yabancı dil testinde soruların en 

az yüzde 70’ine doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit 

Sınavından (KPDS) veya 2013 yılında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 

(YDS) en az 70 puan ya da dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası 

geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer puan almış olmak 

gerekmektedir.  
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Alanlar itibariyle son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına 

girmeye hak kazanır. 

3. Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri 

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle Kurumun internet sitesinde 

(www.btk.gov.tr) yer alan başvuru formunu doldurarak, elektronik ortamda göndermeleri 

gerekmektedir. Adayların, müteakiben; 

a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı sureti, 

b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği, 

c) Üç adet vesikalık fotoğraf (4,5x 6 cm.), 

ç) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 

d) KPDS veya YDS dil puanını beyan edecekler için sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar 

çıktısı  

ile başvurularını 02-06/09/2013 tarihleri arasında Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu 

Yeşilırmak Sokak No.16 Demirtepe/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. 

Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati 

bitimine kadar ulaşması şarttır; postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini 

de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir. 

Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile 

fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir. 

Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile 

başvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların 

fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.  

4. Sınav ve Değerlendirme 

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 

29/09/2013 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da (Atatürk Lisesi, Sıhhiye, Çankaya) yapılacaktır. 

Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları 

itibariyle yapılacak sıralamada atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul 

edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibariyle son sıradaki adaylarla aynı 

puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir.  

Sözlü sınava girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 

(üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir: 

a) Adayın özgeçmişi, 

b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan, 

c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan, 

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı 

beyan 

İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını 

kaybederler. 
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Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları 

şarttır. 

Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması 

alınarak adayların giriş sınavı puanı ve öğrenim alanları itibarıyla başarı sırası belirlenir. 

Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş sınavında 

başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar da 

yedek aday belirlenir. 

Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınavlarda başarılı olanlar Kurumun 

resmi internet sitesinde ilan edilir. İlgililere ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yolu ile 

bildirimde bulunulur; İlgililere bunun dışında bir tebligat yapılmaz. 

5. Sınav Konuları 

Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları; 

• İşletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, 

uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ve 

kamu yönetimi bölümü mezunları için, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, 

Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret 

Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, 

Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme Hukuku, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye 

Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi 

Sistemi, Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi 

konularından, 

• Hukuk Fakültesi mezunları için, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, 

Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret 

Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, 

Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku konularından   

oluşacaktır. 

6. Diğer Hususlar 

Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. 

Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilir. 

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz 

sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu 

görevlisi ise durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilir. 

Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport bulundurması 

gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar. Adayların 

yazılı sınavda yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları da gerekmektedir. 

Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi 

üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi 

internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir. 

 7078/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/39960 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe Ankara/Etimesgut 

Adresi 

İstanbul Yolu 5’inci Km. 

Carrefour Alışveriş Merkezi 

Karşısı Güvercinlik/Ankara 

Tel-Faks (0312) 456 56 39 – (0312) 278 30 91 

Posta Kodu 06377 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Aytaç Kılıç-Net Grup Makine 

Mühendislik Dış Ticaret 
 

Adresi 

İvedik Organize Sanayi Bölgesi 

Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1362’nci 

Sokak Nu.: 20 Yenimahalle/Ankara 

 

T.C. Kimlik No. 12400178890  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 295018  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7080/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/98452 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İstanbul Jandarma Tedarik 

Merkezi Komutanlığı 
İl/İlçe İstanbul/Kartal 

Adresi 
E 5 Yan Yol Üzeri Soğanlık-

Kartal/İstanbul 
Tel-Faks (0216) 377 82 83 – (0216) 309 02 37 

Posta Kodu 34880 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

Yılmaz Tuz Kimya Tekstil Nakliye 

Cam Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Atila Yılmaz 

Adresi 
Ekici Mahallesi E-90 Karayolu Üzeri 

Nu.: 11 Şereflikoçhisar/Ankara 

Ekici Mahallesi E-90 Karayolu Üzeri 

Nu.: 11 Şereflikoçhisar/Ankara 

T.C. Kimlik No.  10696321884 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6190383617  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Şereflikoçhisar Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 2052  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7080/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/37420 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Mardin İl Jandarma Komutanlığı İl/İlçe Mardin/Merkez 

Adresi 

Diyarbakır Kapı Mahallesi 

191’inci Yayla Sokak Nu.: 19/1 

Mardin 

Tel-Faks (0482) 212 39 42 

Posta Kodu 47100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

Toros Telefon İnşaat İnşaat 

Malzemeleri Turizm Pazarlama 

Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi 

Dilek Topuoğlu 

Adresi 
Zeytinli Bahçe Caddesi Atasağun 

Apartmanı Nu.: 31/A Mersin 

Zeytinli Bahçe Caddesi Atasağun 

Apartmanı Nu.: 31/A Mersin 

T.C. Kimlik No.  37732472072 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8560048089  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 17518  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7080/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/20888 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe Ankara/Etimesgut 

Adresi 

İstanbul Yolu 5’inci Km. 

Carrefour Alışveriş Merkezi 

Karşısı Güvercinlik/Ankara 

Tel-Faks (0312) 456 56 39 – (0312) 278 30 91 

Posta Kodu 06377 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Yalçın Özçelik-Özçelik Ticaret  

Adresi 
Bademlik Mahallesi 1127’nci Cadde 

Nu.: 70 Keçiören/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. 40316005436  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6730046451  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 353144  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7080/4/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/191243 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İzmir Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe İzmir/Bornova 

Adresi Hacılarkırı Bornova/İzmir Tel-Faks (0232) 479 48 06 

Posta Kodu 35040 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

Profar Gıda Tarım İnşaat 

Hayvancılık Tekstil Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 

Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye 

Caddesi Papatya Sokak Nu.: 3/A 

Halkalı-Küçükçekmece/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7330354461  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 648293  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7080/5/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/98452 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İstanbul Jandarma Tedarik 

Merkezi Komutanlığı 
İl/İlçe İstanbul/Kartal 

Adresi 
E 5 Yan Yol Üzeri Soğanlık-

Kartal/İstanbul 
Tel-Faks (0216) 377 82 83 – (0216) 309 02 37 

Posta Kodu 34880 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

Yılmaz Tuz Kimya Tekstil Nakliye 

Cam Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Atila Yılmaz 

Adresi 
Ekici Mahallesi E-90 Karayolu Üzeri 

Nu.: 11 Şereflikoçhisar/Ankara 

Ekici Mahallesi E-90 Karayolu Üzeri 

Nu.: 11 Şereflikoçhisar/Ankara 

T.C. Kimlik No.  10696321884 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6190383617  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Şereflikoçhisar Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 2052  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7080/6/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/193082 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İstanbul Jandarma Tedarik 

Merkezi Komutanlığı 
İl/İlçe İstanbul/Kartal 

Adresi 
E 5 Yan Yol Üzeri Soğanlık-

Kartal/İstanbul 
Tel-Faks (0216) 377 82 83 – (0216) 309 02 37 

Posta Kodu 34880 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Erdem Tüketim Malzemeleri Gıda 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
Tansel Erdem 

Adresi 
Postane Mahallesi Cumhuriyet 

Caddesi Nu.: 2 Tuzla/İstanbul 

Postane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 

Nu.: 2 Tuzla/İstanbul 

T.C. Kimlik No.  56275039412 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3450217807  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 565493  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7080/7/1-1 
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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

YÖNETMELİKLER

— Gedik Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/10)

— İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve

Denetimi: 2013/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve

Denetimi: 2013/30)

— “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2013/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2013/31)

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. 


