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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK

YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/8/1995 tarihli ve 22367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Üniversitesi Bakırköy Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY SAĞLIK YÜKSEKOKULU LİSANS

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/5/2006 tarihli ve 26157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/5/2006 tarihli ve 26172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

YÜKSEKOKULU LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/6/2006 tarihli ve 26191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/1999 tarihli ve 23809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/3/2006 tarihli ve 26107 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Orman Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU
EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA İSTEĞE BAĞLI YABANCI

DİL HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/9/1999 tarihli ve 23811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Eğitim ve Öğretim Programlarında İsteğe
Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/10/2001 tarihli ve 24561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/11/2012 tarihli ve 28475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde geçen “Arap Dili ve Edebiyatı ve Çağdaş Yunan
Dili ve Edebiyatı” ibaresi “Arap Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Leh Dili
ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı ve İtalyan Dili ve Edebiyatı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları, Doğu Dilleri

ve Edebiyatları, Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalları ile Hasan Ali Yücel Eğitim Fa-
kültesinin Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalı için 6 ncı
maddenin yürürlükten kaldırılan üçüncü fıkrası hükümleri 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı
öncesinde kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Maltepe Üniversitesinden:
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2013 tarihli ve 28724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 31/7/2013 tarihinden önce Tıp Fakültesine kayıtlı olan öğrencilere de bu Yönet-
meliğin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tablo uygulanır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/11/2012 28475

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/11/2013 28833
2- 22/2/2015 29275
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik 31/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin ikinci fıkra-
sının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tıp Fakültesinde tüm dönemlerdeki öğretim için;

Mutlak Değerlendirme 
Başarı Notu Harf Karşılığı Anlamı Sistemindeki Not Aralıkları 
3.58 – 4.00  AA Pekiyi 90 – 100  
3.36 – 3.57  BA Çok İyi 85 – 89 
3.15 – 3.35 BB İyi 80 – 84 
2.93 – 3.14 CB Orta 75 – 79 
2.68 – 2.92 CC Yeterli 69 – 74 
1.43 – 2.67 DC Başarısız 40 – 68
1.00 – 1.42 DD Başarısız 30 – 39 
0.00 FD Başarısız 0 – 30 
0.00 FF Devamsız 
0.00 FG Yarıyıl/yılsonu sınavına girmedi

(başarısız)
KM Kaldırılan ders muafiyeti

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/7/2013 28724

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 25/8/2013 28746
2- 19/9/2013 28770

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/8/2013 28740

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/9/2013 28765
2- 21/9/2013 28772
3- 2/7/2014 29048
4- 2/9/2014 29107
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Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI

DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

tarafından yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eği-
tim-öğretim ve sınavlara ilişkin uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ta-

rafından düzenlenen ve yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimi hakkındaki hükümleri
kapsar.

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

nununun 14, 44 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları: Öğretim dili tamamen Türkçe olan prog-

ramlara kayıt yaptıran öğrencilere yönelik yabancı dil hazırlık sınıflarını,
b) Müdür: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,
c) Müdürlük: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,
ç) Program ve Materyal Geliştirme Grubu: Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki

yabancı dillere ait eğitim-öğretim program ve materyalinin belirlenmesini, geliştirilmesini, bu
gelişimin sürekliliğinin sağlanmasını ve materyal arşivi oluşturulmasını, kullanılması gereken
ek materyalin ve proje konularının belirlenmesini ve duyurulmasını sağlamak amacıyla; Yük-
sekokul Akademik Genel Kurulu tarafından Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan öğ-
retim elemanları arasından üç yıl için seçilen ve Müdür tarafından o eğitim-öğretim yılındaki
ihtiyaca göre sayısı belirlenen komisyonu,

d) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,
f) Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Program ve Materyal Geliştirme Grubu ile iş-

birliği içerisinde kısa süreli sınav, ara sınav, yılsonu sınavı, yarıyıl sonu yeterlik sınavı, muafiyet
sınavlarının içeriğinin ve uygulanma yönteminin belirlenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan,
Yüksekokul Akademik Genel Kurulu tarafından Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan
öğretim elemanları arasından üç yıl için seçilen ve Müdür tarafından o eğitim-öğretim yılındaki
ihtiyaca göre sayısı belirlenen komisyonu,

g) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
ğ)Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek-

okulunu,
h) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ı) Yüksekokul Kurulu: Müdür, müdür yardımcıları ve eğitim birim sorumlularından

oluşan kurulu,
i) Yüksekokul Akademik Genel Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulunda fiilen eğitim-

öğretim yapmakta olan kadrolu tüm öğretim elemanlarından oluşan ve başkanlığını Müdürün
yaptığı kurulu,
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j) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları: Yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı
dille karma olarak verildiği önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğren-
cilere öğretim yapan ve yabancı dil öğretimi yapan yükseköğretim programlarına kayıt yaptıran
öğrencilere yönelik yabancı dil hazırlık sınıflarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim
MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere, kayıt oldukları

eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilin okuma, anlama, yazma, konuşma gibi
temel kurallarını öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisini edindirmek ve
sosyal hayatta gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır.

(2) Hazırlık sınıflarında öğrenim süresi bir akademik ders yılıdır. Eğitim-öğretim aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde başlar ve biter.

(3) Hazırlık sınıfı programlarında dersler haftada yirmi saatten az olmamak üzere Prog-
ram ve Materyal Geliştirme Komisyonu ve Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca belirlenir
ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girer.

(4) Hazırlık sınıfı programlarında öğrenciler yeterlik/düzey belirleme sınavı sonuçlarına
göre sınıflara yerleştirilirler.

Muafiyet
MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen öğrenciler, hazırlık eğitiminden muaf tutulur:
a) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının açıldığı yükseköğretim programlarına ilk defa

kayıt yaptıran öğrencilere, kayıt yaptırdığı öğretim yılı başında uygulanan yeterlik/düzey be-
lirleme sınavından yeterli puanı alan öğrenciler,

b) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o
ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp orta öğreniminin en
az üç yılını bu kurumlarda tamamladığını belgeleyen öğrenciler,

c) KPDS, ÜDS, YDS veya ÖSYM tarafından tanınan sınavlardan isteğe bağlı hazırlık
eğitimi için en az 55, zorunlu hazırlık eğitiminde en az 65’e eşdeğer puanı alan öğrenciler (Söz
konusu belgelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılı
geçmemesi şarttır).

(2) Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilip Yüksek-
okul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması için muafiyet için gerekli belgelerin bir di-
lekçe ile en geç muafiyet sınavından önce Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir.

Sınavlar
MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfı programında, yeterlik/düzey belirleme sınavı, ara sı-

navlar, kısa süreli sınavlar, yarıyıl sonu yeterlik sınavı ve yılsonu sınavı yapılır. Sınavlar yazılı
ve/veya sözlü olarak uygulanır. Bu sınavların uygulanış şekli Sınav ve Değerlendirme Komis-
yonunca belirlenir ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Yeterlik/düzey belirleme sınavı
MADDE 8 – (1) Üniversitenin yükseköğretim kurumlarında zorunlu ve isteğe bağlı

hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programı uygulayan yükseköğretim programına ilk kez kesin
kaydını yaptırmış tüm öğrenciler yeni ders yılı başında biri baraj sınavı olmak üzere dört aşa-
malı (yazma, dinleme ve konuşma) yeterlik sınavına girerler. Derslerin belirli bir yabancı dille
veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği programlara kayıtlı olup zorunlu
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hazırlık eğitimi gören öğrencilerden 100 tam puan üzerinden en az 70 (CB) puan alanlar başarılı
sayılırlar ve kayıtlı oldukları programlarda eğitim-öğretimlerine başlarlar. Bu programlar dı-
şında isteğe bağlı hazırlık eğitimi olan programlarda ise başarı notu 100 tam puan üzerinden
60 (CC)’tır.

(2) Yeterlik sınavına girmeyen ya da girip de başarısız olan öğrenciler yabancı dil dü-
zeylerine göre gruplandırılarak hazırlık sınıfına devam ederler.

(3) Gerekli görüldüğü durumlarda Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile 8/8/2012 ta-
rihli ve 28378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eği-
tim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.

Kısa süreli sınavlar ve proje ödevleri
MADDE 9 – (1) Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları

göz önüne alınarak önceden tarih bildirmeksizin yapılan kısa süreli sınavlar, proje ödevleri ve
sınıf içi değerlendirme Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara göre genel başarı
notuna yansıtılır.

Yılsonu sınavı
MADDE 10 – (1) Yılsonu sınavının uygulanış şekli Sınav ve Değerlendirme Komis-

yonunca belirlenir ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
(2) Yılsonu sınavının genel başarı notuna katkısı %40’tır.
(3) Yılsonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık sınıfı öğren-

cileri katılır.
Genel başarı notunun hesaplanması
MADDE 11 – (1) Başarı değerlendirmesinde 100’lük sistem kullanılır.
(2) Genel başarı notu; ara sınav, kısa süreli sınavlar ve performans ödevlerinin not or-

talamasının %60'ı, yılsonu sınav notunun %40'ı toplanarak bulunur.
(3) Derslerin belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma ola-

rak verildiği programlara kayıtlı olup zorunlu hazırlık gören öğrenciler için başarı notu 100
tam puan üzerinden en az 70 (CB)’tir. Bu programlar dışında isteğe bağlı hazırlık eğitimi olan
programlarda ise başarı notu 100 tam puan üzerinden 60 (CC)’tır. Bu şartları sağlayan öğren-
ciler yılsonunda “Başarı Belgesi” almaya hak kazanırlar.

(4) 70 (CB) ve 60 (CC) geçme notuna göre harf notları ve puanlar aşağıda gösterilmiştir:
Puanlar Notlar
90-100 AA
85-89 BA
75-84 BB
70-74 CB
60-69 CC

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 12 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş gün içinde Yük-

sekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde maddi hata
ya da hatalı soru yönünden inceleme isteyebilir.

(2) Başvuru üzerine Yüksekokul Müdürlüğünce ilgili ders sorumlusunun da görüşü alı-
narak, yapılacak inceleme sonunda maddi hata tespit edilirse, Yönetim Kurulu Kararı ile gerekli
düzeltme yapılır, sonuç ilgili öğrenciye on beş gün içinde bildirilir.

Haklı ve geçerli bir mazeret nedeniyle sınava girememe
MADDE 13 – (1) Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazeret beyan eden öğrenciler mazeretlerinin
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bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, ilgili birime mazeretini gösterir belge ile birlikte
yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve
geçerli bir mazeret nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciye Yüksekokul Yönetim Kurulu
kararıyla mazeret sınavı hakkı verilir.

(2) Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili
mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya
yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.

(3) Yeterlik sınavı, yarıyıl sonu yeterlik sınavı, kısa süreli yoklama sınavları, yılsonu
sınavı ve mazeret sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi

Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin esaslar
MADDE 14 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olmak isteyen, Zorunlu Ya-

bancı Dil Hazırlık Eğitimi olan önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğ-
renciler, akademik takvimde belirlenen tarihte, eğitim-öğretim yılı başında açılan yabancı dil
yeterlik sınavına girebilirler.

(2) Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olan veya bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde
belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim programının birinci sını-
fında eğitim-öğretime başlarlar. Yeterlik sınavında başarılı olamayan ya da yeterlik sınavına
girmeyen öğrenciler bir yıl hazırlık eğitim-öğretimi görürler.

(3) Yabancı dil yeterlik sınavından muaf olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfına devam
edip güz yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, bahar
yarıyılında önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına devam edebilirler.

Zorunlu hazırlık eğitiminde başarı/başarısızlık
MADDE 15 – (1) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi olan önlisans, lisans veya li-

sansüstü programlara kayıtlı olup bir yıl hazırlık eğitimi sonunda devamını alıp başarısız olan
öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır.

(2) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin prog-
ramdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık
sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan
eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim
kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt
yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt
yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan prog-
ramlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(3) Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav
hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılan
yabancı dil yeterlik sınavlarına alınırlar. Sınavların sonunda başarılı olan öğrencilerin kayıtları
yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrenci-
lerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler
öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Devam zorunluluğu
MADDE 16 – (1) Hazırlık eğitimini sürdürecek olan öğrenciler derslerin %85’ine de-

vam etmek zorundadır.
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(2) Derslerin %15’inden fazlasına devam etmeyen öğrenci başarısız sayılır. Devamsız-
lıktan başarısız olan öğrenci yılsonu sınavına giremez, ancak güz yarıyıl başında yapılan Ye-
terlik Sınavına girebilir.

(3) Devamsızlıktan başarısız olup yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler program-
larına devam edebilir, başarısız olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfını tekrar etmek zo-
rundadırlar.

İsteğe bağlı hazırlık eğitimi, yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin esaslar
MADDE 17 – (1) Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun

onayı ile, ve öğretim dili tamamen Türkçe olan ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara
kayıt yaptıran öğrencilere yönelik isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verile-
bilir.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarına devam eden öğrenciler Üniversite Senatosunca be-
lirlenen Akademik Takvimde yer alan mazeretli geç kayıtların son başvuru tarihinden sonra o
yıl için hazırlık eğitiminden vazgeçemezler.

İsteğe bağlı hazırlık eğitiminde başarı/başarısızlık
MADDE 18 – (1) Yeterlik sınavı veya yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler yeni

ders yılı başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına girerler. Başarılı olan öğrenciler kayıtlı
oldukları yükseköğretim programına devam ederler.

(2) Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine
bölüm ve programlarında devam ederler.

(3) Hazırlık eğitimine devam etmiş ancak başarısız olmuş öğrenciler isteğe bağlı ha-
zırlık öğrenimine ikinci yıl devam edemezler. Mezuniyetlerine kadar yapılan tüm yeterlik sı-
navlarına girebilirler.

Devam zorunluluğu
MADDE 19 – (1) Hazırlık eğitimini sürdürecek olan öğrenciler derslerin %85’ine de-

vam etmek zorundadır.
(2) Derslerin %15’inden fazlasına devam etmeyen öğrenci başarısız sayılır. Devamsız-

lıktan başarısız olan öğrenci yılsonu sınavına giremez, ancak güz yarıyıl başında yapılan Ye-
terlik Sınavına girebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 4/12/2008 tarihli ve

27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uy-
gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 27/10/2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/6/2009 tarihli ve 27248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Merkez Müdürü; kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Tıp Fakültesinde
tam zamanlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından en çok dokuz öğretim üyesini Merkez
Müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına su-
nar. Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri Rektörün onayı ile
kendisine vekâlet eder. Merkez Müdür yardımcılarının süresi, Merkez Müdürünün süresi ile
beraber sona erer. Merkez Müdürü Rektör onayı ile yardımcılarını değiştirebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Diller

Yüksekokulu tarafından yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretim ve sınavlarına
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

tarafından yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin usul ve
esasları kapsar.

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/6/2009 27248

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/4/2013 28626
2- 3/8/2013 28727
3- 16/2/2014 28915
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
b) Senato: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,
c) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim

Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Yabancı Diller Yüksekokulunun işleyiş ve görevleri

MADDE 5 – (1) Üniversitede tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim
yapan bölüm ve programların yabancı dil hazırlık sınıflarının oluşturulması ve yabancı dil
eğitim-öğretim faaliyetleri, Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür.

(2) Yabancı Diller Yüksekokulunun görevleri şunlardır:
a) Hazırlık programlarının eğitim-öğretim planlarını oluşturmak,
b) Hazırlık programlarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin denetimini yapmak,
c) Hazırlık programlarının birim koordinatörlerini belirleyerek Rektörlüğe teklif etmek,
ç) Hazırlık programlarının akademik takvim taslaklarını oluşturarak Rektörlüğe sun-

mak,
d) Farklı dillerdeki hazırlık programlarının birbirine paralel ve birbiriyle bütünlük içinde

yürütülmesi için Hazırlık Birim Koordinatörleri arasında iş birliğini sağlamak.
Hazırlık Birim Koordinatörü

MADDE 6 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulu müdürü her yabancı dil için bir Hazırlık
Birim Koordinatörü tayin eder. Hazırlık Birim Koordinatörü; tayin edildiği yabancı dil hazırlık
programında görev alacak öğretim elemanlarının belirlenmesi, öğretim planının hazırlanması,
sınıfların oluşturulması, birimdeki öğretim elemanları arasındaki koordinasyonun sağlanması,
ders materyallerinin ve sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesinden sorumludur.

Kayıt-kabul

MADDE 7 – (1) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan lisans ve ön lisans
diploma programlarına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları öncelikle yabancı dil hazırlık sınıfına
yapılır.

Danışmanlık

MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık programında kayıtlı olan her öğrenciye, öğrencinin
akademik durumunu izlemek ve öğrenciye akademik konularda rehberlik etmek amacıyla ilgili
Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak atanır.

Muafiyet şartları, başvuru usul ve esasları

MADDE 9 – (1) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan lisans veya ön
lisans diploma programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen
tarihte yapılan yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olurlarsa, zorunlu yabancı dil hazırlık
sınıfından muaf sayılır ve doğrudan kayıt oldukları lisans ve ön lisans diploma programına de-
vam ederler.
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(2) Ulusal veya uluslararası sınavlardan ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerinde gösterilen “B2” seviyesine eşdeğer puan alan öğ-
renciler, bu belgelerin orijinallerini kayıt süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim
ederek, zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından muaf tutulur ve doğrudan kayıt oldukları lisans
ve ön lisans diploma programına devam ederler.

(3) KPDS/ÜDS/YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan Se-
nato tarafından belirlenen puanı aldığını belgeleyen öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitiminden
muaftırlar.

(4) En az son üç yılda, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konu-
şulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp,
ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar, ilgili zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından
muaf tutularak kayıt oldukları lisans veya ön lisans diploma programına devam ederler.

(5) Üniversitede zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyeti için kabul edilen ulusal
ve uluslararası sınavların geçerlilik süresi iki yıldır.

(6) Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencinin başka bir üniversitenin yabancı dil ha-
zırlık sınıfından almış olduğu başarı durumunu gösteren belgesine istinaden, zorunlu yabancı
dil hazırlık sınıfı muafiyeti, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Yabancı dil seviye tespit sınavı

MADDE 10 – (1) Üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilerin yabancı dil seviyeleri, Üni-
versiteye kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından
yapılan seviye tespit sınavı ile belirlenir.

(2) Seviye tespit sınavından 100 üzerinden en az 65 puan alanlar kabul edildikleri lisans
veya ön lisans diploma programlarına yerleştirilirler.

(3) Seviye tespit sınavına girmeyen öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına yerleştirilir.
(4) Seviye tespit sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.
(5) Seviye tespit sınavının geçerlik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.
Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programları

MADDE 11 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programı, Senato tarafından
belirlenen akademik takvime göre bir akademik yılda iki dönem olarak uygulanır; her dönem
içi ve sonu sınavlarıyla birlikte 260 saatten az olmamak üzere programlanır.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfında her dönem haftada 24 ders saati uygulanır. Bu program
akademik yılın başında ilgili Yabancı Dil Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından belirlenen
ve Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı standartlarını karşılayan bir kaynak kitap serisinin
ek materyallerle desteklenmesi suretiyle yürütülür.

(3) Dönemlerin haftalık ders programları ve saatleri akademik yıl başlangıcında, Ya-
bancı Diller Müdürlüğü ve Hazırlık Programı Birim Koordinatörlerinin ortaklaşa çalışmaları
ile belirlenir ve ilan edilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam ve her türlü ders faali-
yetlerine (ödev, proje vb.) katılmak zorunludur.

(2) Bir dönemde, % 80 oranında derse devam zorunluluğu vardır. Sağlık kurumlarından
alınan rapor veya diğer benzeri belgelere dayalı devamsızlıklar % 20 oranındaki mazeret içinde
değerlendirilir.
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(3) Herhangi bir dönemde % 20 oranından fazla derse mazeretli ve/veya mazeretsiz
olarak devam etmeyen veya edemeyen öğrenci, “devamsız” sayılarak “başarısız” olur ve ilgili
dönemi tekrar eder.

Sınav türleri

MADDE 13 – (1) Öğrencinin akademik yıl içinde dil becerisinin gelişiminin takibi ve
ölçülmesine yönelik olarak kısa sınavlar ile dil yeterliğini belirlemek için yıl sonu sınavı yapılır.

(2) Sınavlar, kâğıt üzerinde ve/veya bilgisayar ortamında, yazılı, sözlü veya hem yazılı
hem de sözlü olabilir.

(3) Sınavların hazırlanmasını, teminini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini Yabancı
Diller Yüksekokulu ile işbirliği içinde Hazırlık Birim Koordinatörü yürütür.

(4) Her türlü sınav ve ölçme uygulamasının seviyesi, Avrupa Dil Portfolyosu (ELP) ve
Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı (CEF) dönem sistemi öğrenim çıktılarına uygun olarak
belirlenir.

Kısa sınavlar

MADDE 14 – (1) Kısa sınavlar her dönemde toplam dört adet olmak üzere, Hazırlık
Birim Koordinatörü yönetiminde, dersleri veren öğretim elemanları tarafından hazırlanır, uy-
gulanır ve değerlendirilir.

(2) Kısa sınavların programı önceden ilan edilmez; herhangi bir gün ve herhangi bir
ders saati içinde uygulanır.

(3) Kısa sınavlar; internet tabanlı sınıf üzerinden test olarak, dönem içi okuma ödevleri,
sınıf içi okuma konuları üzerine yazma ve benzeri şekillerde yapılabilir.

(4) Kısa sınava giremeyen öğrenci için telafi sınavı ve/veya mazeret sınavı yapılmaz.
Yıl sonu sınavı

MADDE 15 – (1) Yıl sonu sınavı, her yıl için bir kere olmak üzere, akademik takvimde
önceden ilan edilen tarihlerde, Hazırlık Birim Koordinatörü başkanlığında ders veren öğretim
elemanlarından oluşan sınav komisyonu tarafından yapılır.

(2) Yıl sonu sınavları; dinlediğini anlama, dilbilgisi ve kelime bilgisi, okuduğunu an-
lama, yazılı ve/veya sözlü ifade bölümlerinden oluşur.

(3) Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci, yıl sonunda yapılan yıl sonu sınavına gi-
remez.

(4) Devam şartını yerine getirdiği halde yıl sonu değerlendirmede gerekli ortalamayı
tutturamayan ve akademik yönden başarısız olan öğrenciler tekrara kalırlar.

Başarı ve değerlendirme

MADDE 16 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı dil öğretiminde yıl sonu değerlendirme
esasına göre başarı ölçümü yapılır. Öğrencinin yıl sonu değerlendirmeye girebilmesi için ön-
celikle derse devam şartını sağlaması gerekir. Her dönemde yapılan bir vize ve dört kısa sınavın
ortalamalarının % 35’i; portfolyo çalışmalarının ortalamalarının % 15’i, yıl sonunda yapılan
bitirme sınavının da % 50’sinin toplanması ile yıl sonu başarı notu bulunur. Değerlendirmeye
alınabilmesi için yıl sonunda yapılan bitirme sınavının notu en az 50 olmalıdır. Yıl sonu başarı
notu 60 ve üzeri olan öğrenciler hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılırlar.

(2) Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıflarına devam eden öğrencilere, bu Yönetmelik
ile belirlenen başarılı olma şartını yerine getirmeleri halinde, Yabancı Diller Yüksekokulu ta-
rafından hazırlanan başarı sertifikası verilir.
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Başarısızlık durumu

MADDE 17 – (1) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim-öğretim yapılan bö-

lümlerin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında birinci akademik yılın sonunda başarı şartını

yerine getiremeyen öğrenci, “B2” seviyesini en fazla iki yıl içerisinde tamamlamak zorundadır.

Hazırlık sınıfına devam zorunludur. Bir önceki yılda derslere devam etmiş ancak başarısız ol-

muş öğrenciler yıl sonunda yapılan bitirme sınavından en az 60 puan almaları halinde hazırlık

sınıfını başarıyla tamamlamış sayılırlar ve kayıt yaptırdıkları lisans veya ön lisans diploma

programına devam etmeye hak kazanırlar.

(2) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim-öğretim yapılan bölümlerin zorunlu

yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamayan öğrenci, talebi üzerine, ÖSYM tara-

fından, bu Üniversitede ya da başka bir üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir prog-

rama, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak

bunun için kayıt yaptırdığı yıl itibariyle öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği

programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

Sınav kâğıtlarının saklanması

MADDE 18 – (1) Kısa sınavlara ait sınav kâğıtları, dersin öğretim elemanınca ilgili

akademik yılın sonuna kadar saklanır ve bir sonraki akademik yılın başında imha edilir.

(2) Dönem sonunda yapılan bitirme sınavının kağıtları Hazırlık Birim Koordinatörlüğü

tarafından iki yıl süre ile saklanır, iki yılın sonunda Sınav Komisyonu tarafından imha edilir.

Disiplin iş ve işlemleri

MADDE 19 – (1) Yabancı dil hazırlık programı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemle-

rinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2923 sayılı Yabancı Dil

Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında

Kanun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğre-

timi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Yüzüncü

Yıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim

Kurulu kararları ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 4/7/1999 tarihli ve 23745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

3 Ağustos 2015 

PAZARTESİ 
Sayı : 29434 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2012/17 
Karar No : 2014/28 
Mahkememizin (Kapatılan 2. Sulh Ceza Mahkemesi) 22/05/2014 tarih, 2012/561 Esas-

2014/245 sayılı kararı ile; Müşteki-Sanık Nıchola JANE ROA hakkında Hakaret suçundan Düşme 
karar verilmiş olup gıyabında verilen karar ve sanık Ali Ekber TACİ tarafından verilen temyiz 
dilekçesi müşteki-sanık Nıchola JANE ROA ve müşteki Paulıne JOE'ye tebliğ edilememiştir. 

Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince RESMİ 
GAZETE’DE yayınlanmak suretiyle müşteki-sanık Nıchola JANE ROA ve müşteki Paulıne 
JOE'ye tebliğine ve kararın ve temyiz dilekçesinin Resmi Gazete’de yayınını müteakip 15 gün 
sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur. 6126 

—— • —— 
Alanya 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/503 
Karar No : 2015/242 
Sanık : Hakan KAYNAK - Halis ve Aysel oğlu 1971 D.lu Muğla Fethiye Mah. 

Nüf. K.lı Yeni Mah. D-400 Karayolu Meriç Otel No: 61 Alanya adresinde 
ikamet eder. 

Suç : Konut Dokunulmazlığı İhlal Etme 
Suç Tarihi : 19/08/2012 
Karar Tarihi : 19/03/2015 
Yukarıda açık kimliği ile dosyada mevcut adresi yazılı bulunan sanığın gıyabında verilen 

Düşme kararı bugüne kadar tebliğ edilememiştir. 
Bu nedenle; gıyabi hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29’uncu maddeleri 

gereğince RESMİ GAZETE’DE yayınlanmak suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi 
Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği dair, dosya üzerinde karar verildi. 

 6127 —— • —— 
İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No :2014/289 
Karar No :2015/22 
Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık 

suçundan sanık suçundan sanık Kakha ve Ekaterine’den olma l990 doğ. Kutaisi Nüf. kayıtlı 
NİKOLOZ KHURTİSDE hakkında İst. C. Savcılığının 2014/36117 esas nolu iddianamesiyle 
mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda, 

G.D - Hırsızlık suçundan sanık hakkında TCK 61, 142/2, 35 (1), 53/1-a, b, d, e ve 63, 
maddesince verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasına dair gerekçeli kararın sanığın bütün aramalara 
rağmen bulunamadığından karar tebliğ edilmemiştir. 

Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 
gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmış ve kesinleşmiş 
sayılmasına karar verildi. 6125 
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Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/352 

Karar No : 2014/1698 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Fısal ve Donıa oğlu, 01.01.1986 Aleppo 

doğumlu, Suriye uyruklu HANI KALOU hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı 

Yasanın 3/18 Md. gereğince atılı suçtan 2 yıl 6 ay hapis ve 3000 TL adli para cezasına; Hasan ve 

Zakıe oğlu, 03.01.1983 Aleppo doğumlu YAHYA MAKI'nın hakkında ise beraatine karar 

verilmiş, beraat kararı katılan vekili tarafından temyiz edilmiştir. Tebliğden itibaren 7 gün içinde 

Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm ve temyiz dilekçesi sanıklar HANİ 

KALOU ve YAHYA MAKI'ye tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

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

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur. 5816 

————— 
Esas No : 2014/58 

Karar No : 2015/8 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Geldimyradowiç ve Ogulsapar oğlu 

8.10.1990 Merye doğumlu Türkmenistan uyruklu BEGENCH MUHYYEV hakkında yapılan 

yargılama sonucunda 5607 sayılı yasanın 3/18 Md. gereğince suçu sabit görülmekle 6455 sayılı 

Yasa ile değişik 5607 S.Y.nın 3/18 Md. uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve 5000 TL adli para cezasına 

hükümlendirilmiş, suça konu eşyaların ise TCK’nun 54/4 maddesi gereğince müsaderesine karar 

verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm 

sanık BEGENCH MUHYYEV'e tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

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

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur. 5817 

————— 
Esas No : 2014/1137 

Karar No : 2015/140 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık M. Zakrıa ve Seham oğlu, 12.7.1957 

Aleppo doğumlu, Suriye uyruklu SAAD ALLAH BAZARA hakkında yapılan yargılama 

sonucunda 5607 sayılı Yasanın 3/18 md. gereğince atılı suçtan beraatine karar verilmiş, karar 

katılan vekilleri tarafından temyiz edilmiştir. Tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay temyiz 

yolu açık olmak üzere verilen hüküm ve temyiz dilekçeleri sanık SAAD ALLAH BAZARA'ya 

tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

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

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur. 5818 
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Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No: 2014/1980 
Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasında Sanık YAVUZ MERMER Binali ve 

Gülperi'den olma 1963 D.1u Kars Sarıkamış Yeniköy nüfusuna kayıtlı Hilal Mah. Aser Fişek 
Cad. No: 27/6 Çankaya/Ankara Adresinde ikamet etmekteyken adresi tespit edilemeyen sanığa 
ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmekle; 

Mahkememizin 08/04/2015 tarih ve 2014/1980 es. 2015/656 karar sayılı kararı ile TCK 
191/1, 53/1 ve 58 Md.si gereğince 1 YIL HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA karar 
verilmekle; 

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından ilan tarihinden 
itibaren 14 günlük süre içerisinde (ilan günü hariç) Mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, 
ya da tutanağa geçirilmek üzere Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna 
başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu 
yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere 
bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Zabıt Katibine beyanda bulunularak, taraf 
cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir 
dilekçe verilerek Mahkememiz kararına karşı Yargıtay İlgili Ceza Dairesine Temyiz yoluna 
müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde temyiz yoluna müracaat edilmediği taktirde 
hükmün kesinleşeceği Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nun 34/2, 231/2 ve 232/6. maddeleri 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6001 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2013/530 
KARAR NO : 2014/23 
Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Romanya 

uyruklu Ioana ve Vasıle kızı, 08/07/1981 Drobeta Turnu Severin D.lu halen Str. Cimpului Nr.16-
Vinju Mare Dr. Tr. Severin - Romanya adresinde oturur CARMEN BARBULESCU hakkında 
yapılan yargılama sonunda mahkememizce; sanığın 5607 sayılı Yasanın 3/1, TCK.61, 62, 52/2 
maddeleri gereğince 1 Yıl 3 Ay Hapis ve 2.000,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, 
TCK. 51/2 maddesi gereği sanığın önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyetine ilişkin bir karar 
bulunmayışı ve cezasının ertelenmesi halinde yeniden suç işlemeyeceği hakkında mahkememizce 
olumlu kanaat elde edilmiş olması sebebiyle TCK’nun 51/2 maddesi gereğince tertip olunan hapis 
cezasının ERTELENMESİNE, TCK’nun 51/3 maddesi gereğince takdiren sanığın 2 yıl süre ile 
denetim altına alınmasına, TCK’nun 51/6 maddesi gereğince hükümlünün kişiliği ve sosyal 
durumuna göre hakkında denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi 
görevlendirilmeden geçirilmesine, TCK’nun 54/1 maddesi gereğince kaçağa konu miktar ve 
nitelikleri KEMTV'de yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE dair verilen hükmün tebligat ve 
yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık CARMEN BARBULESCU'ya tebliğ 
edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - İlanın masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında 

ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur. 6000 
—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BUZ ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 100 Ton buz alımı, teklif alma usulüyle 

alınacaktır. 
2 - Buzun Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 10.08.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
  Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 6990/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU'NUN /16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK  

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 12,71 TL. ile en çok 106.920 TL. arasında değişen; 10/08/2015 

günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2 TL. en çok 10.692 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen çay, hurda bakır, makaron, oyuncak, sigara filtresi, ceviz içi, 

kabuklu ceviz, konserve, kahve, makarna, toz deterjan, güneş gözlüğü, ampul, iç fıstık ve petrol 

türevi v.b. cinsi 26 grup eşya açık artırma suretiyle, NESİMİ MAHALLESİ NESİMİ KÜME 

EVLERİ NO: 20 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP adresinde 11/08/2015 tarihinde Saat: 09.30'da 

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

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 6903/1-1 

—— • —— 
ARDEŞEN VE TİREBOLU ÇAY FABRİKALARI ÇELİK BACA 

İMALATI SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz l00. Yıl Çay Paketleme Fabrikası'nın ihtiyacı, Ardeşen ve Tirebolu Çay 

Fabrikaları Çelik Baca İmalatı işi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında Açık ihale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL ihale doküman bedeli yatırılarak 

temin edilebilir. 

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.08.2015 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00 de açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve ihale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 6960/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda belirtilen 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale 

açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 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 : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin a)-  
 

Niteliği-Türü- Miktarı 

İhale Kayıt 

No Dosya No 

İhale Tarih 

ve Saati 

İşin 

Süresi 

1 

ELİ Müessesesi Müdürlüğü 

TRIJEN - “Biyokütle ve Kömürden 

Sıvı Yakıt Üretim Sistemi” için 15 

kişi ile pilot tesisi, montaj, devreye 

alma, tamir bakım ve çalıştırma 

hizmet alım işi 

2015/96212 2015-1535 
12.08.2015 

14:00 

300 

gün 

 

b) Yapılacağı yer  : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi  : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü  : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer  : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / 

MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma / 

MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi 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 6877/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU ve 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA 

 SURETİYLE ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 28,14TL ile en çok 36.367,60 TL arasında değişen; 17/08/2015 

günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,81 TL, en çok 3.636,76 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen 29 Kalem muhtelif eşya (Cep Telefonu, Oto teyp, Güneş 

Paneli, Viski Şisesi kapağı, Panel Radyatör vs.); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri 

Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 18/08/2015 tarihinde saat 

09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye 

www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05), 

(06), (07) dahili 116-131-153-162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

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

elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 6864/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALAŞEHİR - EŞME VE OVAKÖY - UŞAK 

İSTASYONLARI ARASINDA RAY KAYNAĞI YAPILMASI 

HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No  : 2015/94204 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 

ALSANCAK/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr. 

d) İhale Dokümanlarının  

Görülebileceği İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr. 

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Alaşehir - Eşme 

ve Ovaköy - Uşak İstasyonları Arasında Ray Kaynağı Yapılması Hizmeti Alımı İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK 

SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen 

belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 25/08/2015 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. Bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 6804/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Döneminde Yer Silosundan Kanallara Pancar 

Taşınması Hizmet Alımı İşi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2015/97237 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2015/2016 Kampanya döneminde Fabrikamız yer 

silosundaki ± % 20 toleranslı 120.000 ton pancarın 

damperli kamyonlarla pancar kanallarına taşınarak 

boşaltılması Hizmet Alımı İşidir 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi  : 112 Gün 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 13.08.2015 Saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6889/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin 

Bakım, Onarım ve İşletilmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2015/97229 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2015/2016 Kampanya 

Döneminde Kırıkkale (Balışeyh) ve Polatlı 

(Karacaahmet, Sarıoba, Yaralı ve Yenice) Bölgesindeki 

Kantarındaki toplam ± % 20 toleranslı 116.000 ton 

pancarın dizel/elektrik tahrikli seyyar pancar boşaltma 

makineleri ile boşaltılması ve makinenin, bakım-onarım 

ve revizyonu işidir. 

Kırıkkale Balışeyh (Elektrikli) 21.000 Ton 

Polatlı Yenice (Elektrikli) 24.000 Ton 

Polatlı Karacaahmet (Dizel) 27.000 Ton 

Polatlı Sarıoba (Dizel) 14.000 Ton 

Polatlı Yaralı (Elektrikli) 30.000 Ton 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikasına bağlı Polatlı ve Kırıkkale 

Bölge Şefliklerine bağlı Balışeyh, Yenice, Karacaahmet, 

Sarıoba ve Yaralı Kantarları.  

c) İşin Süresi  : 17 Eylül 2015 İle 05 Aralık 2015 Tarihleri arası 

(Tahmini 72 Gün) Ankara Şeker Fabrikası 2015/2016 

kampanya dönemidir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 13.08.2015 Saat 10:00 

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesğut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6890/1-1 
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MUHTELİF ÖZELLİKTE MADENİ YAĞ  

SATIN ALINACAKTIR 

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

17 Kalem Muhtelif Özellikte Madeni Yağ Alımı, ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına 

göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda 

yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü 

ile devam edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2015/96313 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi 60300 Turhal/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 3562753530 - 3562753539 

c) Elektronik Posta Adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa): 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 17 Kalem Muhtelif Özellikte Madeni Yağ  

b) Teslim yeri  : MUAMMER TUKSAVUL - TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI 

c) Teslim tarihi : Sözleşme Sonrası en geç 15 takvim günü 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13/08/2015 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi;  

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

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
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4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

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

kriterler: 

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

kriterler:  

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:  

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 

ihale gün ve saatinde yetkilinin yada şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması 

gerekmektedir.  

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim 

günüdür.  

12 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6872/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

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

İhale kayıt numarası : 2015/95573 

1 - İdarenin 

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

KASTAMONU 

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

c) Elektronik posta adresi  :  - 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2015/2016 kampanya döneminde muhtelif kantarlardan 

Fabrikamıza 57.000 ton pancarın karayolu ile nakliyesi 
 

 
Kantar 

Adı 

Yüklenici 
Tarafından 

Taşınacak Pancar 
Miktarı(Ton) 

Pancar 
Günlük Sevk 

Programı (Ton) 

1. Tüney   2.000    100 

2 Devrekani 16.000    350 

3. Seydiler   4.000    150 

4. Göl   5.000    150 

5. Taşköprü 30.000 1.000 

TOPLAM 57.000 1.750 
 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası ve Pancar Kantarları. 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama 

tarihinden itibaren tahmini 60 (Altmış) takvim günü olup 

kampanya başlamadan önce verilecek termin programına 

göre belirlenecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13.08.2015 - 14:00 

Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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, 

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, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) 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, 

ğ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.) 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. - İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1.nci maddesinin (a), (b) ve (ğ) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) 

bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır”  

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

kriterler:  

Yok 

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

kriterler:  

4.4.1 İş deneyimini gösteren belgeler 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, 

verilmesi zorunludur. 
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İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.4.2. Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

Bkz. Liste (Madde 5.1.f) 

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  

Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler. 

5 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

6 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (K.D.V. 

Dahil) 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur.  

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

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

8 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya Kanuni 

Temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - İstekliler tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

Kanunu ve  4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri  Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz İhaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve uygun bedeli saptamakta serbesttir. 

 6904/1-1 
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2015/2016 KAMPANYA DÖNEMİ DÂHİLİ MEYDAN HİZMETLERİ AÇIK 

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt no  : 2015/97823 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 1353 0222-230 27 38 

2 - İhale konusu hizmetin:  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Döneminde Tahmini 

125 gün boyunca fabrikamız sahasında günlük 24 saat 

çalışmak koşuluyla 4 adet damperli kamyon 

çalıştırılması hizmeti 

  4 Adet Damperli Kamyon (Çelik Kasalı): her biri 20-25 

tonluk kapasiteye sahip ve en çok 10 yaşında olacaktır. 

Damperli kamyonların 4’ü de 24 saat kesintisiz olarak 

kullanıma hazır bir vaziyette fabrika sahası içerisinde 

bulundurulacaktır. 

  Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Döneminde Tahmini 

125 gün boyunca fabrikamız sahasında günlük 24 saat 

çalışmak koşuluyla 2 adet lastik tekerlekli yükleyici 

çalıştırılması hizmeti 

  2 Adet Lastik tekerlekli yükleyici: her bir yükleyici en 

az 175hp (129 kw) gücünde, kepçe hacmi en az 2,3 m3 

bakımlı ve en çok 10 yaşında olacaktır. Yükleyici 

fabrika sahasında 24 saat sürekli arızasız, aktif olarak 

bulundurulacaktır. 

b) Yapılacağı yer   Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası   

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı 

Salonu  

b) Tarihi ve saati : 14.08.2015 Cuma Günü saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

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

Belgesi; 

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

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

gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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. 

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
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e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir.  

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.2.2.İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler:  

Aşağıda yazılı işlerin her biri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

a) Kamyon ve kepçe ile yapılan her türlü tahmil tahliye ve nakliye işleri  

b) İş Makinesi kiralanması ile ilgili kiralama hizmetleri 

c) Her türlü hafriyat çalışmaları ve nakliyesi ile ilgili işler 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 14.08.2015 Cuma günü Saat 14:00’de kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker 

Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.   

12 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 6977/1-1 
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ KOMPLEKSİNİN 

İRTİFAK VE İŞLETME HAKKI VERİLMEK SURETİYLE KURULMASI VE 

İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Müzesi Kompleksinin İrtifak ve İşletme Hakkı Verilmek 

Suretiyle Kurulması ve İşletilmesi İşini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 ve müteakip 

maddeleri hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulüyle ihale edecektir. 

2 - İdari Şartname hükümlerine göre yapılacak olan ihale, İlimiz, Odunpazarı İlçesi, 

Şarkiye Mahallesi, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 40 (389,45-m2 lik ifraz yapılacak kısmı) ile 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20 ve 21 nolu parseller nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerine Müze 

Kompleksi inşa edilmek üzere İrtifak Hakkı Sahibince her türlü maliyeti karşılanmak suretiyle 

yapılması ile irtifak hakkı süresince, her türlü kâr, zarar ve ticari riski kendisine ait olmak üzere 

işletilmesi; bakım onarım ve yenilemelerinin muntazaman yapılması ve irtifak hakkı süresi 

sonunda tesisin her türlü borçtan arî, bakımlı ve kullanılabilir durumda, mefruşatı ile birlikte 

bedelsiz olarak İdareye devrini kapsamaktadır. 

3 - İrtifak Hakkının süresi, yapım (2 yıl) ve işletme (28 yıl) süreleri toplamı olarak 30 yıldır.  

4 - İhale 19/08/2015 Çarşamba günü saat 16:00’de Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

5 - İhaleye ilişkin İdari Şartname ile ekleri ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde 

Satınalma Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir veya KDV dâhil 2.000,00- TL bedelle 

makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname 

ve eklerini satın almaları zorunludur. 

6 - İhaleye katılabilmeleri için isteklilerin, ihale tarih ve saatine kadar aşağıda yazılı 

belgeleri sıra numaralı alındı karşılığında Belediyemiz İhale Komisyonu Başkanlığına teslim 

etmeleri gerekmektedir: 

a) İdari Şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp imzalanmış Teklif Mektubu, 

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat alındı belgesi, 

c) Gerçek kişiler için İkametgâh ilmühaberi (tüzel kişiler için Ticaret Odası Kayıt Belgesi 

ikametgâh yerine kabul edilir), 

d) 2015 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 

e) İmza sirküleri, 

f) İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde İdari Şartnameye ekli örneğine uygun Ortak 

Girişim Beyannamesi  

h) İdareden alınacak dosya satın alındı makbuzu, 

i) İdarece verilecek olan ve İsteklilerce Tesis alanının görülüp incelendiğini gösteren iş 

yeri görme belgesi, 

j) Tahmini bedelin en az % 50'si kadar kullanılmamış nakit kredisi ve ayrıca %10’undan 

az olmamak üzere de kullanılmamış mektup kredisi olduğunu gösterir genel müdürlük teyitli 

banka referans mektubu, 

k) İhale tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik bakanlığınca ‘Yapı , tesisi ve onarım işleri 

ihalelerinde kullanılan mütehhitlik karneleri ve iş bitirme belgelerinin 2015 yılına ait 

değerlendirme kat sayıları hakkında tebliğ” ile tespit edilen katsayıya göre güncellenmiş tutarı en 

az Yatırım bedelinin %80 oranında bir üst yapı işine ilişkin işbitirme belgesi, 

Ortak Girişim halinde (6) fıkrasının (j) ve (k) fıkralarında istenilen belgelerin ortaklardan 

biri tarafından münferiden veya birlikte sağlanması yeterlidir. 
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7 - Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk 

Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğunca onaylanmış olması gerekir. 

8 - 2886 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde sayılanlar ile İdari Şartnamenin 10 uncu 

Maddesinde belirtilen şartları taşımayan ve/veya belgeleri teslim etmeyenler ya da eksik teslim 

edenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 

9 - İhale konusu işin İdarece hesaplanmış olan itibari yatırım tutarı 6.159.146,40- Türk 

Lirasıdır. 

10 - Bu işin Geçici Teminatı 185.674,39-TL’dır. Sadece tedavüldeki Türk Parası ve 2886 

sayılı Kanunun 27 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat mektupları ile Devlet 

tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller Geçici Teminat olarak kabul edilecektir.  

11 - İhaleye katılabilmek için istekliler tekliflerini en geç ihale tarih ve saatine kadar sıra 

numaralı alındılar karşılığında Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında 

yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir. 

12 - Başvuru dosyası idareye teslim edildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi 

olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 

yönünde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

13 - Belgeleri eksik olan isteklilerin teklifleri açılmadan iade edilecektir. 

14 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

15 - İşbu İlan ile İş’e ait İdari Şartname ve eki ihale dokümanları arasında çelişki bulunması 

halinde, İdari Şartname hükümleri geçerli olacaktır. 

İlan olunur. 6919/1/1-1 

————— 

TESİS YAPILMAK VE İŞLETİLMEK ÜZERE İRTİFAK VE 

İŞLETME HAKKI İHALE EDİLECEKTİR 

1 - Belediyemizce Tesis yapılmak ve işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

37 ve müteakip maddeler hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulüyle İrtifak ve İşletme Hakkı 

Verilecektir. 

2 - Söz konusu ihale, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültürel tesisi olarak da 

yararlanılmak üzere İlimiz Tepebaşı İlçesi, Eskibağlar Mahallesi 479 ada 46 parseldeki 831,00 m2 

arsa üzerinde yaptırılacak en az üç yıldızlı otelin; 30 (otuz) yıllık İşletme ve İrtifak Hakkı 

Verilmesi karşılığında, bütün masrafları İrtifak Hakkı Sahibi tarafından karşılanmak suretiyle 

yaptırılması ve işletilmesini kapsamaktadır.  

3 - İrtifak Hakkının süresi, yapım (2 yıl) ve işletme (28 yıl) süreleri toplamı olarak 30 

yıldır.  

4 - İhale 19/08/2015 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

5 - İhaleye ilişkin İdari Şartname ile ekleri ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde 

Satınalma Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir veya KDV dâhil 2.000,00- TL bedelle 

makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname 

ve eklerini satın almaları zorunludur. 

6 - İhaleye katılabilmeleri için isteklilerin, ihale tarih ve saatine kadar aşağıda yazılı 

belgeleri sıra numaralı alındı karşılığında Belediyemiz İhale Komisyonu Başkanlığına teslim 

etmeleri gerekmektedir: 

a) İdari şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp imzalanmış Teklif Mektubu, 

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat alındı belgesi, 
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c) Gerçek kişiler için İkametgâh ilmühaberi(tüzel kişiler için Ticaret Odası Kayıt Belgesi 

ikametgâh yerine kabul edilir), 

d) 2015 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 

e) İmza sirküleri, 

f) İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde İdari Şartnameye ekli örneğine uygun Ortak 

Girişim Beyannamesi, 

h) İdareden alınacak dosya satın alındı makbuzu, 

i) İdarece verilecek olan ve İsteklilerce Tesis alanının görülüp incelendiğini gösteren iş 

yeri görme belgesi, 

j) Örneği İdari Şartnameye ekli Şirket Kurma Taahhütnamesi, 

k) İhale tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik bakanlığınca ‘Yapı, tesisi ve onarım işleri 

ihalelerinde kullanılan mütehhitlik karneleri ve iş bitirme belgelerinin 2015 yılına ait 

değerlendirme kat sayıları hakkında tebliğ” ile tespit edilen katsayıya göre güncellenmiş tutarı en 

az Yatırım bedelinin %80 ini oranında bir üst yapı işine ilişkin işbitirme belgesi, 

l) İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde yurt içi veya yurt dışında en az 100 yataklı bir 

turistik tesisi veya benzeri bir tesisi kurduklarını ya da benzeri bir tesisi işlettikleri, işlettirdikleri, 

işletilir halde teslim ettiklerini kanıtlayan belgeler, 

m) İsteklilerin İtibari Yatırım Bedelinin %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi ve 

ayrıca % 10’undan az olmamak üzere de kullanılmamış mektup kredisi olduğunu gösterir banka 

referans mektubu, 

Ortak Girişim halinde (6) fıkrasının (k), (l) ve (m) fıkralarında istenilen belgelerin 

ortaklardan biri tarafından münferiden veya birlikte sağlanması yeterlidir. 

7 - Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk 

Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğunca onaylanmış olması gerekir. 

8 - 2886 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde sayılanlar ile İdari Şartnamenin 10 uncu 

Maddesinde belirtilen şartları taşımayan ve/veya belgeleri teslim etmeyenler ya da eksik teslim 

edenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 

9 - İhale konusu işin İdarece hesaplanmış olan itibari yatırım tutarı 5.798.784,00- Türk 

Lirasıdır. 

10 - Bu işin Geçici Teminatı 175.943,32-TL’dır. Sadece tedavüldeki Türk Parası ve 2886 

sayılı Kanunun 27 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat mektupları ile Devlet 

tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller Geçici Teminat olarak kabul edilecektir.  

11 - İhaleye katılabilmek için istekliler tekliflerini en geç ihale tarih ve saatine kadar sıra 

numaralı alındılar karşılığında Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında 

yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir. 

12 - Başvuru dosyası idareye teslim edildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi 

olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 

yönünde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

13 - Belgeleri eksik olan isteklilerin teklifleri açılmadan iade edilecektir. 

14 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

15 - İşbu İlan ile İş’e ait İdari Şartname ve eki ihale dokümanları arasında çelişki bulunması 

halinde, İdari Şartname hükümleri geçerli olacaktır. 

İlan olunur. 6919/2/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlıktan: 

BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak ve Başbakanlık Uzmanı olarak 

yetiştirilmek üzere 26/03/2015 tarihli ve 29307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Başbakanlık 

Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümlerine göre 60 adet Başbakanlık Uzman Yardımcısı alımı için 

Giriş Sınavı yapılacaktır. 

Giriş Sınavı, müracaat edenlerin mezun oldukları fakülte ve bölümlere göre iki grup 

halinde yapılacaktır. 

I. Grupta; hukuk fakültesi, iktisat bölümü, işletme bölümü, kamu yönetimi bölümü ve 

uluslararası ilişkiler bölümü mezunları arasından 37 adet Başbakanlık Uzman Yardımcısı 

alınacaktır. Bu gruptan müracaat edeceklerin KPSSP95, KPSSP97, KPSSP103 ve KPSSP116 

puan türlerinden birinden en az 85 almaları şarttır. 

II. Grupta ise aşağıda mezun oldukları fakülte veya bölüm, bu fakülte veya bölümlere 

ayrılan kontenjan, sıralamada esas alınacak KPSS puan türü ve taban puanı belirtilen 23 adet 

Başbakanlık Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

  

 Fakülte veya Bölüm Kontenjan KPSS Puan Türü Taban Puan 

1 İletişim Fakültesi 4 P4 veya P8 75 

2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4 P4, P6 veya P7 80 

3 Elektronik Mühendisliği Bölümü 3 P4, P6 veya P7 80 

4 Endüstri Mühendisliği Bölümü 7 P4, P6 veya P7 80 

5 Sosyoloji Bölümü 5 P4 veya P8 75 

 

I - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 

Giriş Sınavına başvuracaklarda aşağıdaki şartlar aranır: 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak. 

2 - Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda belirtilen fakülte veya 

bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki 

veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 

3 - Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını 

doldurmamış olmak. 

4 - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 

2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında fakülte veya bölümlere göre 

belirlenen puan türlerinden biri için tespit edilen taban puanı almak kaydıyla, müracaat edenlerin 

en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde kontenjanlara göre alınacak Başbakanlık 

Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek. (Son sıradaki aday ile aynı puanı almış 

adaylar da Giriş Sınavına çağrılacaktır.) 

5 - İstenilen belgeleri süresi içerisinde Kuruma teslim ederek Giriş Sınavına başvurmak. 
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II - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Sınava katılmak isteyenler, başvurularını 10-14 Ağustos 2015 tarihleri arasında 

“Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu”nu doldurarak 

http://www.basbakanlik.gov.tr/ adresinden elektronik ortamda veya Başbakanlık Personel ve 

Prensipler Genel Müdürlüğüne iletmek suretiyle şahsen, elden veya posta yoluyla yapacaklardır. 

Başvuru formunda yer alacak vesikalık fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş, mevzuata 

uygun, kişiyi kolaylıkla tanıtabilecek nitelik ve çözünürlükte olacaktır. 

Postadaki gecikmeler ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru koşullarını taşımadığı halde başvuruda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir. 

III - SINAVA GİRİŞ 

Giriş Sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilenlerin listesi 19 Ağustos 2015 tarihinde 

http://www.basbakanlik.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat 

yapılmayacaktır. Bu adaylar, Giriş Sınavına katılabilmek için; 

1 - Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği 

ya da aslı ibraz edilmek şartıyla suretini, 

2 - Özgeçmişini (Özgeçmiş formu http://www.basbakanlik.gov.tr/ adresinden temin 

edilebilecektir), 

3 - İki adet vesikalık fotoğrafını, 

4 - Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formunun aslını, 

20-26 Ağustos 2015 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Başbakanlık Personel ve 

Prensipler Genel Müdürlüğüne şahsen teslim edecekler ve kendilerine “Sınav Giriş Belgesi” 

verilecektir. Sınava katılamayacaklara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

IV - SINAV YERİ VE TARİHİ 

Giriş Sınavı, 31 Ağustos-11 Eylül 2015 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Giriş 

Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Başbakanlık Merkez Bina A Blok Kat 2 

Bakanlıklar/Ankara adresinde sınav giriş belgeleri ve nüfus cüzdanları ile birlikte hazır 

bulunacaklardır. 

V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 

Sözlü şekilde yapılacak Giriş Sınavında 

Adaylar; 

a) Mezun oldukları bölümlerin müfredatı dikkate alınarak alanlarına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir. 

VI - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 

Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için elli puan, 

(b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. 



3 Ağustos 2015 – Sayı : 29434 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

Giriş Sınavında başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam 

puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. 

Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak ve duyuruda belirtilen kadro sayısını 

aşmamak suretiyle; Giriş Sınavında başarılı olanlar, http://www.basbakanlik.gov.tr/ adresinde ilan 

edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Giriş Sınavında 70 ve üzerinde puan almış 

olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Giriş Sınavında 

başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı 

kazanmış kabul edilecektir. 

Giriş Sınavını kazanan adaylardan atama yapılmadan önce; iki adet vesikalık fotoğraf ile 

birlikte görevini devamlı yapmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmadığına, 

adli sicil kaydının bulunup bulunmadığına ve erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı 

beyan istenecektir. 

Giriş Sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içerisinde 

belgelerini teslim edenlerin uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılacaktır. 

Giriş Sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı 

beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, 

atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili 

hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur. 6994/1-1 

—— • —— 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından: 

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına, 

aşağıda okul bölümü, puan türü ve sayısı belirtilen toplam 33 Türkiye İstatistik Kurumu Uzman 

Yardımcısı alınacaktır. 

 

BÖLÜM PUAN TÜRÜ SAYI 

İstatistik KPSSP25 21 

İktisat KPSSP22   4 

İşletme KPSSP23   2 

Uluslararası İlişkiler KPSSP33   1 

Matematik KPSSP7   1 

Kimya Mühendisliği KPSSP7   1 

İnşaat Mühendisliği  KPSSP7   1 

Endüstri Mühendisliği KPSSP7   2 

TOPLAM 33 

 

1 - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 

a) Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 33 TÜİK Uzman Yardımcısı; Ölçme, 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde 

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına ait yukarıdaki her bölüm karşısında yer alan puan 

türünden 80 ve üzerinde puan almış, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve 

Arapça dillerinden birinden Yabancı Dil Sınavından (YDS) 50 ve üzerinde puan almış olmak ya 

da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak kaydıyla; 

müracaat edenlerin yukarıda belirtilen puan türlerinden alınacak, her bölüm kontenjanının 4 katı 

aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır). 
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Aranan genel şartlar:  

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinin (A) fıkrasında 

belirtilen genel şartları taşımak, 

2 - Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin; İstatistik, İstatistik ve 

Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Matematik, İşletme ile Mühendislik 

Fakültelerinin Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden 

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarının birisinden mezun olmak,  

3 - Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını 

doldurmamış olmak. (01/01/1980) tarih ve sonraki doğumlular) 

4 - Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli 

bulunmamak,  

5 - Süresi içinde başvurmak ve giriş sınavı için istenilen belgeleri kuruma vermiş 

bulunmak,  

Giriş sınavına başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen okul ve bölüm dışında müracaat 

eden adayların müracaatları geçerli sayılmayacaktır. 

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle 05/08/2015 tarihinden itibaren 17/08/2015 günü 

Saat 18:00’a kadar Türkiye İstatistik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Necatibey Cad. 

No: 114 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Bu 

tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

Başvuruda istenen Belgeler: 

a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından veya Kurumun internet sayfasından elde 

edilerek doldurulacak  

İş Talep Formu,  

b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği, 

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ile YDS sonuç belgesinin veya buna 

denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup geçerlilik süresi dolmamış belgenin aslı 

veya bilgisayar çıktısı, 

d) T.C. Kimlik Numarası beyanı.  

e) 3 adet vesikalık renkli fotoğraf.  

Aslı ibraz edilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopisi İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, 

başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular, 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

3 - SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI  

Sözlü giriş sınavı, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, 

kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneği, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Türkiye 

İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığına uygunluğunun değerlendirildiği bir sınav olacaktır. 

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi. (50 puan) 
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b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü. (10 puan) 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu. (10 puan) 

d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı. (10 puan) 

e) Genel yetenek ve genel kültürü. (10 puan) 

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan) 

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 

4 - SINAV YERİ VE TARİHİ  

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 21/08/2015 tarihinde 

http://www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sözlü sınav giriş kartı adayların müracaatları 

halinde elden teslim edilecektir.  

Sözlü sınav 7-8-9-10-11/09/2015 tarihlerinde, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 

Necatibey Cad. No: 114 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır. Adaylar ilan edilen yer ve 

zamanda sözlü sınav giriş kartı, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir 

kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır. 

5 - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI  

Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan 

almak gerekir.  

Sözlü sınav puanı esas alınarak, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle nihai başarı 

puanı tespit edilir. İlan edilen kadro sayısı kadar aday başarı sırasına göre asıl liste oluşturulur. 

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan 

alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını 

başarmış kabul edilecektir. Sınav Komisyonu, yapılan sınavda başarılı olmak şartıyla giriş sınavı 

duyurusunda belirtilen TÜİK Uzman Yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere puan 

sırasına göre yedek aday belirleyecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu 

sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı 

ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. 

Nihai başarı listesi http://www.tuik.gov.tr adresinde sözlü sınavın bitimini takip eden 5 iş 

günü içinde ilan edilecek olup, sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine ayrıca 

posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Kurum internet sayfasında atamasının yapılacağı ilan 

edilen adayların, atama işlemlerinin yapılması için 15 gün içerisinde İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir. İnternet sayfasında ilan edilen süre içinde geçerli bir 

mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Müracaat etmeyen asıl 

adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır.  

Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri 

uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Kamuoyuna duyurulur. 6915/1-1 
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Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: 

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini 

(http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) sağlamış olmak 

koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen 

birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile 

postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri 

dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 

fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile 

Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır. 

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik 

belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 

başvuracaklardır. 

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim 

belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı 

dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında 

bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir. 

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve 

adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır. 

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro 

derecelerine uygun olması gerekmektedir. 

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde 

ikamet etmek zorundadır.  

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. 

 

Birim 

Anabilim/ 

Anasanat Dalı Ünvan Derece Adet Açıklama 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Programları ve 

Öğretim 

Profesör 1 1  

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Analiz ve 

Fonksiyonlar 

Teorisi 

Profesör 1 1 

Lineer ve lineer olmayan 

operatörlerin yakınsalıkları 

konusunda çalışmaları olmak. 
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Birim 

Anabilim/ 

Anasanat Dalı Ünvan Derece Adet Açıklama 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Botanik Profesör 1 1 

Bitki fizyolojisi alanında 

doçentliğini almış olmak. 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Botanik Doçent 2 1 

Geofitlerin taksonomisi konu-

sunda çalışmalar yapmış 

olmak. 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Cebir ve 

Sayılar Teorisi 
Doçent 2 1 

Hesaplamalı cebir konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Organik Kimya Doçent 2 1 

Yeşil Kimya ile organik sentez 

konusunda çalışmış olmak. 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

Görsel İletişim 

Tasarımı 

Yardımcı 

Doçent 
5 1 

İletişim Bilimleri alanında 

doktora yapmış olmak. 

Bilgisayarlı animasyon ve 

dijital kurgu konularında 

çalışmış olmak. 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 
Resim Profesör 1 1 

Plastik Sanatlar alanında 

doçent unvanı almış olmak. 

Sanat psikolojisi ve sanat 

eleştirisi konularında çalış-

malar yapmış olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

İktisat Teorisi Doçent 2 1 

Endüstriyel organizasyon ve 

çalışma ekonomisi alanında 

çalışmaları olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset ve 

Sosyal Bilimler 
Doçent 2 1 

Siyasal düşünceler alanında 

doçent unvanı almış olmak. 

Siyasal liberalizm konusunda 

çalışmaları olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

İlişkiler 
Profesör 1 1 

Siyasal hayat ve kurumlar 

alanında çalışmış olmak. 

İletişim 

Fakültesi 
Gazetecilik 

Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Medyanın eğitim işlevi 

konusunda çalışmış olmak. 

İletişim 

Fakültesi 

Halkla İlişkiler 

ve Tanıtım 

Yardımcı 

Doçent 
5 1 

İletişim ve ideoloji konusunda 

çalışmış olmak. 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

Gıda 

Mühendisliği 
Profesör 1 1 

Gıda muhafazada yeni 

teknolojiler konusunda çalış-

mış olmak. 
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Birim 

Anabilim/ 

Anasanat Dalı Ünvan Derece Adet Açıklama 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

Konstrüksiyon 

ve İmalat 
Doçent 2 1 

Alüminyum matrix kompozit 

malzemelerin üretimi ve ısıl 

işlemleri konusunda çalışmış 

olmak. 

Tıp Fakültesi 
Kalp ve Damar 

Cerrahisi 

Yardımcı 

Doçent 
4 1 

En az 5 (beş) yıllık Kalp ve 

Damar Cerrahisi uzmanı 

olmak. Çalışan kalpte koroner 

by-pass tecrübesi ve çalışması 

olmak. 

Tıp Fakültesi Nöroloji 
Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Akut inmede trombolitik 

tedavi uygulaması konusunda 

eğitim almış olmak. Damar 

tıkanıklığı ve NIHS skoru 

arasındaki ilişki konusunda 

çalışmış olmak. 

Tıp Fakültesi Radyoloji 
Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Girişimsel Radyoloji alanında 

sertifikası olmak. Difüzyon 

ağırlıklı görüntüleme konu-

sunda çalışmış olmak. 

Ziraat ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Fitopatoloji Profesör 1 1 

Fitopatoloji alanında doçent 

unvanı almış olmak. Biyolojik 

savaş ve mikoloji alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Ziraat ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Kanatlı Hayvan 

Yetiştiriciliği 
Profesör 1 1 

Hayvan besleme alanında 

doçent unvanı almış olmak. 

Etlik piliç beslenmesinde katkı 

maddelerinin kullanımı konu-

sunda çalışmaları olmak. 

Ziraat ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Yaban Hayatı 

ve Ekolojisi 

Yönetimi 

Doçent 2 1 

Geyik popülasyonlarının düzen- 

lenmesi ve orman entomolojisi 

konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

 6984/1-1 



3 Ağustos 2015 – Sayı : 29434 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6986/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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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
— İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Lisans

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Eğitim ve Öğretim

Programlarında İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


