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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Acıbadem Üniversitesinden:

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SUÇ VE ŞİDDETLE MÜCADELE

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mü-

cadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ASUMA): Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Proje grupları: Merkezin proje gruplarını,

e) Rektör: Acıbadem Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyetleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) Kadın, çocuk ve yaşlıya yönelik şiddetin önlenmesine yönelik olarak araştırmalar

yapmak,

b) Şiddet konusunda çalışan uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlarla işbirliği ya-

parak ortak çalışmalar ve araştırmalar yapmak,

c) Meslek grupları başta olmak üzere tüm halka yönelik süreli ve kısa dönemli eğitimler

düzenlemek,

ç) Şiddet ve önlenmesi konusunda uluslararası ve ulusal düzeyde toplantılar düzenle-

nerek kamuoyunu ve bu konuda çalışanları bilgilendirmek,

d) Çalıştığı konularda süreli ve diğer her türlü elektronik ortamda ve basılı materyal

hazırlamak ve yayınlamak,

e) Suç ve şiddet konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak çalışma-

larda bulunmak,

f) Konuyla ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur;

a) Şiddet konusunda ulusal ve uluslararası boyutta araştırmalar yapmak,

b) Şiddet ve önlenmesi konularında her türlü eğitim çalışması yapmak,

c) Disiplinler arası anlayışla ortak çalışmalar ve araştırmalar yapmak,

ç) Konuyla ilgili akademik, sosyal ve finansal destek sağlamak,

d) İlgili kurum ve kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak,
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e) Konuyla ilgili araştırma ve uygulama projeleri geliştirmek,

f) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunca karar verilecek konularda faa-

liyetler yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üni-

versitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi

biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve

denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede so-

rumludur.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birim-

lerde görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görev-

lendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Müdür, görevinden kısa süreli ayrılması halinde yardımcılarından birini vekil bırakır.

Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-

ğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili

gerekli önlemleri almak,

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

d) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün Üniversitede

görevli öğretim elemanları arasından önereceği Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen

dört öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu; akademik bir organ olup, yılda en az dört kez ve gerektiğinde Mü-

dürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,

b) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

c) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karar almak,

ç) Gerekli gördüğü hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda geçici çalışma

grupları kurmak ve bunların çalışmalarını düzenlemek,

d) Merkezin sürekli eğitim programlarının planlanması, işbirliği ve iş bölümü çerçeve-

sinde faaliyetlerin nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin esasları kararlaştırmak,

e) Rektörlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve

deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları veya istekleri halinde Merkezin çalışma alanla-

rına katkıda bulunabilecek kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki kişiler arasından, Yönetim

Kurulunca belirlenecek en fazla sekiz kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi

üç yıldır. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır. Merkezin faaliyetleri

ile ilgili olarak değerlendirmede bulunur ve istişarî nitelikte görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Balıkesir Üniversitesinden:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yaz öğretimi, 15/7/1999 tarihli ve 23756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ba-
lıkesir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre açılır ve yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına girmeye hak kazanan ada-
yın, ilan edilen süre içinde, istenen belgelerle Balıkesir Üniversitesi web sayfasında ilan edilen
birime başvurarak, kaydını yaptırması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Azami öğrenim süreleri ve öğrenci statüsü
MADDE 11 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıt olduk-

ları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere;
a) Her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl

olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını
azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi
altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

b) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.
(2) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine;
a) Başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı,

bu derslerin yarıyıl sonu sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan
kullandırılır. Bu sınavlar sonunda, başarısız ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu ye-
rine getirmediği dersler de dahil olmak üzere beş derse indiremeyen öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.

b) Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için
üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir ders-
ten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları
dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce
alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(3) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden
geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) şartını
sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine, not or-
talamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen
tarihlerde açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan
ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) Açılacak sınavlara;
a) Üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler,

sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.
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b) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğ-
renci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı
dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde;
a) Yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun

olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir
dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullana-
cakları üç sınav hakkı verilir.

b) Not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kay-
beden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.

c) Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvur-
maları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda
sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları
yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süre-
sinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararla-
namazlar.

(6) Öğrenci hangi derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hak-
kını kullanacağı yarıyılın genel sınav döneminden en geç iki hafta önce ilgili Fakülte/Yüksek-
okula verir.

(7) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresin-
den sayılır.

(8) Bu maddelerin uygulanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2) Eğitim-öğretim planı, teorik dersler ile seminer, atölye, laboratuar, klinik çalışma,

saha uygulaması, okul uygulamaları gibi uygulamalardan ve varsa stajlardan oluşur. Teorik
derslerin bir yarıyıl süre ile haftada bir ders saati bir kredidir. Uygulama, seminer, laboratuar,
atölye, proje, bitirme, klinik çalışması ile saha uygulaması çalışmasının haftada bir saati, yarım
kredi olarak kabul edilir. Eğitim-öğretim planlarında; derslerin kredileri, Avrupa Kredi Transfer
Sistemi (AKTS)’ndeki karşılık değerleriyle birlikte belirtilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Her öğrenci için bir danışman görevlendirilir. Danışman, eğitim-

öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı
olur. Danışman her yarıyıl başında akademik takvime bağlı olarak danışmanlığını yaptığı öğ-
rencilerin yeni kayıt ve kayıt yenileme ile ders seçme, ders alma, ders ekleme ve ders bırakma
gibi işlemlerinde yardımcı olur, ders alma ile seçme işlemlerinin bu konudaki mevzuata ve
ders planlarına uygunluğunu değerlendirir ve onay verir. Danışmanlık Senatonun belirleyeceği
esaslara göre yürütülür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan

anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde
öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Öğrencinin
gittiği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve alınan derslerdeki başarı notlarının de-
ğerlendirilmesine, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili bölümün görüşü üzerine
ilgili yönetim kurulu karar verir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.80’in
altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 24 kredilik derse kayıt
yaptırabilirler. Genel not ortalaması her yarıyıl sonunda 1.80 ve üzerinde olan ön lisans ve
lisans öğrencileri ise takip eden yarıyılda en fazla 30 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Bu sı-
nırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değişebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Kuramsal (teorik) sa-

atlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci devamsız
sayılır ve o dersin dönem sonu sınavına giremez. Ancak, Üniversite Yönetim Kurulunca, Üni-
versiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrenciler bu süreler içerisinde izinli sayı-
lırlar.

(2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, devam
koşulu aranmaz. Bu dersler için daha önceki dönemlerde alınan notlar geçersizdir. Uygulamalı
ya da uygulaması olan derslerin tekrarında devam zorunluluğu ilgili bölüm başkanlıklarının
hazırlamış olduğu ders planlarında “Bu dersin tekrarında devam zorunludur.” ibaresi ile belir-
tilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Her ders için en az bir ara sınavı ve dönem sonu sınavı yapılır.
(2) Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için 17 nci maddedeki devam koşullarını

yerine getirmek ve uygulamalardan başarılı olmak gerekir.”
“(6) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çekilmesine

yardımcı olan ya da kopya çektiği sonradan anlaşılan öğrenciye ilgili sınavdan sıfır (0,00) notu
verilir. Bu öğrenciye ayrıca 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Bu uy-
gulama sonucunda öğrenciye herhangi bir ceza verilmediği takdirde dersten alınan notu geçerli
sayılır.”

“(7) Sınav evrakları öğretim elemanı tarafından her dönem sonunda tutanak ile ilgili
birim yetkilisine teslim edilir ve iki yıl boyunca saklanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Mazeret sınavı ve tek ders sınavı
MADDE 21 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ara sınavlardan

herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu
kararı ile mazeret sınavı yapılabilir.

(2) Mezuniyetleri için tüm derslerden devam ve uygulama şartlarını yerine getirerek
FF notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken
2.00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere, seçecekleri bir dersten akade-
mik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavında başarılı
olmak için en az (DD) harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara
sınav notu dikkate alınmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklen-
miştir.

“(4) Devam koşulunu yerine getirmesine rağmen FF veya YZ notu alan öğrenci ilgili
dersten başarısız sayılır.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak nitelendi-
rilirler.

(3) Bu öğrencilerden, normal öğrenim süresi içerisinde mezuniyet hakkı elde eden öğ-
rencilerden genel not ortalaması 3.50 veya üzeri olanlar, yüksek onur öğrencisi, genel not or-
talaması 3.00 ile 3.49 arasında olanlar onur öğrencisi olarak mezun olur. Bu öğrencilere onur
öğrencisi ve yüksek onur öğrencisi belgeleri diplomalarıyla birlikte verilir. Ancak, disiplin ce-
zası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya
onur öğrencisi olarak mezun olamazlar.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrencilerin durumları her bölüm/programda

bölüm başkanının başkanlığında en az üç öğretim elemanından oluşan mezuniyet komisyon-
larınca incelenerek on işgünü içinde ilgili yönetim kuruluna sunulur.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Bir öğrenci genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla öğrenim

süresi boyunca daha önce CB, CC, DC veya DD alarak başarmış olduğu dersleri kredi sınırları
dahilinde tekrar edebilir. Mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler not yükseltme ve ek
sınav haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Tek ders sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz süreleri Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim-öğretim süre-

sini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan; yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası
almış olması veya kendi isteği ile kaydını sildirmesi durumlarında Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Üniversite yetkili kurullarının karar vermesi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı
ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi du-
rumunda öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) İlgili yönetim kurulu kararı ile izin verilen öğrencilerden kayıt olduğu ilk dönem
hariç katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayıl-
maz.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/8/2011 28031

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/7/2012 28368
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Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Üniversitesinde çift ana dal prog-

ramlarının açılmasına, başvuru ve kabul koşullarına, yürütülmesine ve bitirilmesine ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesi çift ana dal programlarına ilişkin

hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birinci ana dal: Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programını,

c) Bölüm: Kocaeli Üniversitesi birimlerinin LYS ile öğrenci kabul eden bölümünü,

ç) ÇAP: Çift ana dal programını,

d) Çift ana dal (ikinci ana dal): Öğrencinin başvurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans

programını,

e) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere gö-

revlendirilen öğretim elemanını,

f) GNO: Genel not ortalamasını,

g) Kurul: Kocaeli Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokulların kurullarını,

ğ) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

i) Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesine bağlı fakültelerin/yüksekokulların yönetim

kurullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çift Ana Dal Programına İlişkin Esaslar

Çift ana dal programının amacı

MADDE 5 – (1) Çift ana dal programının amacı, kendi bölümlerinde lisans program-

larını yüksek başarı seviyesinde sürdüren öğrencilere, istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans

diploması almak üzere öğrenim görme imkânı sağlamaktır.
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(2) Kocaeli Üniversitesinin herhangi iki bölümü arasında ÇAP uygulanabilir. Bölümler

arası ÇAP, fakülte/yüksekokulların ilgili bölümlerinin ÇAP komisyonları tarafından hazırlanıp

ilgili kurul kararı ile Senatoya sunulur. Senatoda onaylanan program izleyen öğretim yılında

uygulanır.

Başvuru ve kabul koşulları

MADDE 6 – (1) ÇAP kontenjanları akademik yıl başlamadan, ilgili bölümlerin görüşü

alınarak, fakülte/yüksekokul tarafından yarıyılın başlangıcından önce ilan edilir. Kontenjan,

bölümün o yıl birinci sınıfa aldığı öğrenci sayısının %5’inden az %20’sinden fazla olamaz.

Başvuru sayısı kontenjandan fazla olduğu takdirde sıralamanın nasıl yapılacağı fakülte/yük-

sekokulca önceden belirlenir ve kontenjan ilanı ile birlikte öğrencilere duyurulur. Özel yetenek

sınavı olan bir bölümde ÇAP yapılacak ise öğrencinin, girişte özel yetenek sınavını başarması

gerekir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programından başvurduğu tarih itibarı ile alması gereken tüm

dersleri alan ve başaran, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler, 3 üncü veya

5 inci yarıyıldan itibaren ÇAP programına başlayabilirler. ÇAP için başvurular, birinci ve ikinci

ana dal fakülte/yüksekokullarına yazılı olarak yapılır. Kabul edilen öğrenciler, her iki ana dala

birden ders kayıtlarını yaptırırlar. ÇAP için başvuru takvimi Senato tarafından belirlenir.

(3) En fazla iki programa ÇAP başvurusu yapılabilir. Birinci öğretim programı öğren-

cileri ikinci öğretime veya ikinci öğretim programı öğrencileri de birinci öğretim programlarına

başvurabilir. Birden fazla ikinci ana dal diploma programına kayıt yapılamaz.

Programın yürütülmesi/uygulanması

MADDE 7 – (1) Çift ana dal programları, ilgili bölümün önerisi ile ilgili kurul tarafın-

dan her iki programda üç yıl için seçilecek ÇAP danışmanları tarafından izlenir.

(2) ÇAP’a kabul edilen öğrenciler için her iki programın ÇAP danışmanları ilgili prog-

ramların AKTS’sini, program yeterliklerini, derslerin amaç, içerik ve öğrenme kazanımlarını

değerlendirerek öğrencinin çift ana dal ders planını hazırlarlar. Bu ders planında hem birinci

ana dal hem de ikinci ana dalda öğrencinin alması gereken tüm dersler yazılır. Bu ders planı

ikinci ana dalın yapıldığı ilgili kurulda görüşülür. Kurulca onaylanan çift ana dal ders planında

her iki ana daldaki ÇAP danışmanlarının imzaları bulunur. Kurulca onaylanan ders planı ve

Üniversitenin ÇAP Yönetmeliği daha sonra öğrenciye imza karşılığı tebliğ edilir. Bu ders planı

hazırlandıktan sonra öğrencinin herhangi bir dersten muafiyet isteği ya da plan dışında herhangi

bir ders alma isteği değerlendirmeye alınmaz. Her iki ana daldan birinde Senato tarafından

onaylanan ders planı ve içeriklerinde değişiklik olmadığı sürece hazırlanan çift ana dal ders

planında değişiklik yapılamaz.

(3) ÇAP’a kayıtlı öğrencinin ikinci ana dal programından alacağı derslerin toplam

AKTS’si, ilgili programın toplam AKTS’sinin en az %35’i olmalıdır. Öğrencinin ikinci ana

dal programından alacağı herhangi bir ders, birinci ana dal programında muaf tutulamaz.
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Öğrencinin birinci ana dal programından aldığı herhangi bir ders, öğrencinin ders planında be-

lirlenen ikinci ana dal programından %35 AKTS’lik derslerin dışında sayılması şartı ile ikinci

ana dal programında seçmeli ders/dersler yerine sayılabilir.

(4) ÇAP öğrencileri devam ettikleri her iki ana dal programında da, 1/6/2016 tarihli ve

29729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğ-

retim Yönetmeliğinin hükümlerinden sorumludurlar. Ancak çift ana dal programı öğrencileri,

her bir ana dalda ayrı ayrı bir öğrencinin ders alma limitlerini kullanabilirler.

(5) ÇAP öğrencileri, ikinci ana dal bölüm başkanının onayı ile derslerinin ve sınavla-

rının çakışması durumunda ikinci ana dalı yaptıkları bölümün birinci ya da ikinci öğretim prog-

ramından ders alabilir ve diğer öğretim sınav programında ilgili dersin sınavına girebilir. Buna

rağmen sınav programlarının uygun olmaması durumunda bu öğrenciler için ikinci ana dalı

yaptıkları ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla ayrı bir sınav takvimi de belirlenebilir.

(6) Ara sınavlar için herhangi bir nedenle sağlık raporu alan bir öğrenci, her iki ana dal-

dan da raporlu sayılır. Benzer şekilde izinli ya da mazeretli olarak yapılan değerlendirmeler

her iki ana dalı da kapsar.

(7) Her iki ana dalda İngilizce destekli eğitim yapılmakta ise ikinci ana dalda %30 İn-

gilizce ders alma koşulu aranmaz.

(8) Türkçe eğitim yapan bir ana daldan, İngilizce destekli eğitim yapan ikinci ana dala

geçmek isteyen öğrencilerin İngilizce dil yeterliklerini belgelemeleri ön koşuldur. Senato ta-

rafından belirlenen esaslara göre dil yeterliğini belgeleyen adaylar arasında, GNO dikkate alı-

narak sıralama yapılır. ÇAP kontenjanı dolmaması halinde, dil yeterliğini sağlayamayan aday-

lara, bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde dil yeterliğini veremeyen adaylar kesin kayıt hakkını

kaybederler. İkinci ana dal ÇAP danışmanı tarafından ikinci ana dalda %30 İngilizce ders alma

koşulu sağlanacak şekilde öğrenciye çift ana dal ders planı hazırlanır. Ders planında ikinci ana

dalın yapıldığı lisans programına kayıtlı öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca aldıkları İngi-

lizce dersin AKTS eşdeğerinde dersin, ÇAP yapan öğrenci tarafından alınması sağlanır.

Başarı değerlendirme

MADDE 8 – (1) Öğrencinin kendi bölümünün lisans programı ile çift ana dal progra-

mının ayrılığı esastır. Öğrencinin birinci ana daldan mezuniyeti ÇAP nedeni ile etkilenmez.

Birinci ana daldan mezun olan öğrenciye birinci ana dal lisans diploması verilir. Öğrencilerin

ikinci ana daldan mezun olabilmesi için birinci ana daldaki tüm dersleri alması ve başarılı ol-

maları esastır.

(2) ÇAP öğrencilerine, istedikleri takdirde, birinci ana dal ve ikinci ana dal programları

için ayrı ayrı öğrenim belgesi verilir. Her bir öğrenim belgesinde sadece öğrencinin o ana dala

ait aldığı dersler gösterilir. İkinci ana daldan alınacak olan not durum belgesinde, öğrencinin

ÇAP programına başladığı anda muaf tutulduğu dersler de gösterilir.
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(3) Her yarıyıl sonunda bölümlerin ÇAP danışmanları tarafından, birinci ana daldaki

ÇAP öğrencilerinin yarıyıl sonu not ortalamaları ilgili yönetim kuruluna sunulur. Lisans öğ-

rencilerinin ÇAP’a her iki ana dala devam edebilmeleri ve mezun olabilmeleri için her yarıyıl

sonu itibarı ile birinci ana dala ait GNO’nun en az 2.50 olması şartı aranır. Ancak, tüm ÇAP

süresince birinci ana dala ait en fazla bir yarıyıl olmak üzere GNO’sı 2.50’nin altında kalan

öğrencilere ilgili fakülte/yüksekokul tarafından uyarı yazısı yazılarak programa devam etme

hakkı tanınır. Uyarının yapıldığı yarıyılı takip eden yarıyılda da bu koşulu yerine getirmeyen

öğrenciler, ilgili bölüm kurulunun önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile ÇAP progra-

mından çıkarılır. Öğrenciler, ÇAP programını kendi istekleri üzerine ve ilgili yönetim kurulu

kararı ile istediği zaman bırakabilir. ÇAP'tan iki dönem üst üste ders almayan öğrenci, ÇAP'a

devam edemez.

Proje ve staj çalışmaları

MADDE 9 – (1) Çift ana dal programında hem birinci hem de ikinci ana dala ait proje

ve bitirme çalışmalarının ayrı ayrı yapılması zorunludur. Proje ve bitirme çalışmalarının mua-

fiyeti söz konusu değildir. Stajların eşdeğerliğini ve ikinci ana dalda hangilerinin, hangi içerikte

ve sürelerde yapılması gerektiğini, öğrencinin ikinci ana dal yaptığı bölüm belirler.

Mezuniyet

MADDE 10 – (1) ÇAP programındaki başarı ve mezuniyet koşulları Yönetmeliğin

ilgili maddelerine göre belirlenir.

(2) ÇAP programı öğrencileri sadece birinci ana dal programında başarı sıralamasına

tabi tutulur.

(3) ÇAP programı süresi içinde birinci ana daldan mezun olan öğrencinin öğrencilik

işlemleri, ikinci ana dala ait bölüm ve fakülte/yüksekokul tarafından yürütülür.

(4) Birinci ana daldan mezuniyet hakkını elde etmek koşulu ile çift ana dal programını

tamamlayan öğrenciye ayrıca ikinci ana dalı yaptığı bölümün lisans diploması verilir.

Katkı payı

MADDE 11 – (1) ÇAP’a tabi öğrenciler, birinci ana daldan mezun oluncaya kadar sa-

dece birinci ana dala ait, mezun olduktan sonra ise sadece ikinci ana dala ait öğrenci katkı

payını yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak öderler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 26/7/2011 tarihli ve 28006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Nizip 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/548  

KARAR NO : 2015/413 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin 17/04/2015 tarih ve 2015/234 E. 
- 2015/509 K. sayılı kararı ile sanık ABDULHİLAL HIRADANİ (Abdulvahap ve Emine oğlu 

08/01/1979 Halep doğumlu) hakkında 2 Yıl 6 Ay HAPİS, 80 TL Para cezası kararı verilmiş olup; 

tüm aramalara rağmen sanık ABDULHİLAL HIRADANİ'a gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, 

dosyada açık adresi mevcut olmadığından tebligata yarar açık adres tespit edilememiş olduğu 

anlaşılmakla; 7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, 

aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ 
edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği 

takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 4971 

—— • —— 
Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

ESAS NO  : 2015/953  

KARAR NO : 2016/245 
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 16/03/2016 tarihli ilamı ile 142/1.b.2 

maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN 

YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. 

MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-e) cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Hanife oğlu, 15/07/1984 

doğumlu, Kayseri, Develi, Çukuryurt mah/köy nüfusuna kayıtlı HASAN TAŞ tüm aramalara 
rağmen bulunamamış, Mernis kayıtlarında da mernis adresi tespit edilememiş olup, karar 

kesinleştirilememiştir. 

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

GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 5001 
—— • —— 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ARA KARAR 

ESAS NO  : 2011/484  

KARAR NO  : 2012/85 

DAVACI  : K.H. 
SANIK : SVETLANA NARIMANOVA, Hasan ve Zoya kızı, 31/10/1977 

KARELİYA doğumlu, Mah./köy nüfusunda kayıtlı. 

AZERBAYCAN adresinde oturur. 

SUÇ : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık, 

SUÇ TARİHİ  : 05/08/2011 

SUÇ YERİ  : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARİHİ : 10/07/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

Kanuna Aykırılık suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza 

Mahkemesi'nin 10/07/2012 tarih ve 2011/484 Esas ve 2012/85 karar sayılı dosyanın yargılaması 

sonucunda sanık hakkında neticeten 2,000 TL İdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar 

verilmiş olup, sanık SVETLANA NARIMANOVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 
Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 

15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı İlan olunur. 

 4946 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İHALEYE DAVET 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASAT): 

SÖZLEŞME NO: ASAT2-G18 

TEMİZSU ARAZÖZÜ ALIMI 

Kredi No: 7885-TU 

İhale No: ASAT2-G18 

1 - İLLER BANKASI, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye 

Hizmetleri Projesi II’nin (Ek Kredi) finansmanı için bir kredi almıştır. İLLER BANKASI, 

kredinin bir kısmını Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (ASAT) (Bundan sonra 

İdare olarak anılacaktır) “Antalya İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi”nin finansmanı için tahsis 

etmiştir. Söz konusu kredinin bir bölümünün “(Sözleşme No. ASAT2-G18) “Temizsu Arazözü 

Alımı” sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, 

Dünya Bankası satın alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) 

şeklinde yapılacaktır. 

2 - Bu doğrultuda, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) uygun teklif 

sahiplerini, aşağıda bilgilerinize sunulan malların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları 

imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. 

 

TANIMI BİRİM MİKTAR 

Temizsu Arazözü Adet 2 

 

olarak belirlenmiştir.  

3 - Teklif sahiplerinin ihale dokümanında tarifli; “Temizsu Arazözü Alımı” için, teklif 

vermeleri gerekmektedir. 

Teklifler ihale dokümanında tarifli tüm hususları kapsayacak şekilde olacaktır ve bu 

çerçevede değerlendirilecektir. İhale dokümanında tarifli tüm koşulları sağlayan, en düşük fiyat 

teklifini veren ve yeterlilik şartlarını sağlayan teklif sahibi ile sözleşme imzalanacaktır. 

Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir. 

i. Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son beş (5) yıl içerisinde (2011 yılından teklif 

verme tarihine kadar); bu ihale kapsamında teklif vereceği Temizsu Arazözlerinin imalatı ve/veya 

tedarikinde, bir veya birden fazla sözleşme kapsamında, en az teklif edeceği bedelin %50 (yüzde 

elli)’sine karşılık gelen deneyime sahip olmalıdır. 

Bu tecrübesini önceki işleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenmiş 

olan iş deneyim belgeleri veya Özel Sektör tarafından düzenlenmiş olan faturalar ile tevsik edecektir. 

Teklif Sahibi son beş (5) yıldır (2011 yılından teklif verme tarihine kadar) müşterisi olan 

kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir. 

ii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son on (10) yıl (2006 yılından teklif verme 

tarihine kadar) içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya 

tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin 

yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir. 
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iii. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2013-2014-2015) (2016 da 

yapılan işler 2015’e dahil edilecektir) toplam teklif bedelinden daha az olmaması gerekmektedir. 

(Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup Yeminli Mali Müşavir veya vergi 

dairesi onaylı olacaktır. Cironun farklı para biriminde olması halinde, ait olduğu yılın 30 Haziran 

tarihli T.C. Merkez Bankası satış kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilecektir.) 

4 - Ortak Girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

5 - İlgi duyan uygun teklif sahipleri, İdare temsilcisi Sayın Mesut KOCAGÖZ’den gerekli 

olacak bilgileri edinebilir ve aşağıda verilmiş olan adreste mesai saatleri olan saat 09:00 ile 17:00 

(yerel saat) arasında ihale belgelerini inceleyebilirler. 

ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri Elektrik Enerjisi Yapı 

Elemanları Üretimi İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 265 

07130 ANTALYA-TÜRKİYE 

Telefon : 0.242. 259 32 16 (Pbx) 

Faks : 0.242. 259 32 20 

e-posta : yonetim@aldas.com.tr 

6 - İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale 

belgelerinin tamamını 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında (KDV dahil), söz konusu meblağı 

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASAT) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

100. Yıl Şubesi Şube Kodu: 313 IBAN No: TR63 0001 5001 5800 7292 3154 42 Hesap No: 

00158007292315442 hesabına, “ASAT2-G18” referans numarası yazılarak banka transferi 

yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese başvurarak satın 

alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz 

konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile 

ödemeli olarak gönderilebilir. 

7 - Teklifler en geç 26/Temmuz/2016, Salı günü saat 14:00’e (yerel saat) kadar; en az 

8.500. TL (SEKİZBİNBEŞYÜZ TÜRK LİRASI) tutarında veya eşdeğerinde geçici teminat 

mektubu ile 5. Maddede belirtilen adrese teslim edilecektir. 

Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler reddedilecek ve açılmadan Teklif Sahibine 

iade edilecektir. 

8 - Teklifler 26/Temmuz/2016, Salı günü  

ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri Elektrik Enerjisi Yapı 

Elemanları Üretimi İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 265 

Kat: 3 Toplantı Salonu 

07130 ANTALYA-TÜRKİYE 

adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda saat 14:15’te 

(yerel saat) açılacaktır. 

9 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa tabi değildir. 5855/1-1 
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8 KALEM MUHTELİF MİKTARDA MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ihtiyacı “8 kalem 

muhtelif miktar malzeme”, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, 

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, döküm alınabilmekte 

olduğundan ayrıca doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, “İhale 

Ek Şartları” nın eki tabloda belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik 

şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13.07.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
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zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar 

verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, “İhale 

Ek Şartları”nın eki tabloda yer alan her bir kalem malzemenin tamamına olmak üzere kısmi 

teklifte de bulunabilirler.  Ayrıca, teklif edilen ürünlerin markası ve modeli teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI  

“8 KALEM MUHTELİF MALZEME” İHALESİ 

İHALE EK ŞARTLARI EKİ İHALE EVRAK BEDELİ TABLOSU 

 

Malzeme 

Grupları MALZEMENİN CİNSİ 

KISMI TEKLİF İÇİN 

MİKTAR 

İHALE EVRAK 

BEDELLERİ 

1. Çanta tipi akülü alan aydınlatma kulesi 115 adet 130.-TL 

2. Beton kesme makinası 115 adet 100.-TL 

3. 
Karbonfiber kompozit 2 (iki ) kişi 

tarafından solunabilir hava tüplü solum seti 
115 set 130.-TL 

4. Kıvılcımsız kurtarma testeresi (elektrikli) 22 adet 100.-TL 

5. Akülü kırıcı ve delici matkap 115 adet 130.-TL 

6. Halat-kanca-can yeleği fırlatma ekipmanı 22 set 100.-TL 

7. Hidrolik testere ve güçkaynağı 22 set 130.-TL 

8. Kurtarmacı Kaskı 1000 adet 130.-TL 

 5942/1-1 
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2 ADET A1 KİTAP TARAYICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü ihtiyacı 2 adet A1 Kitap Tarayıcı teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30.06.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

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

 5928/1-1 
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1 ADET ANTİKOR MODİFİKASYONU VE 1 ADET NÜKLEİK ASİT 

DİZİ TESTLERİ VE ANALİZİ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Antikor Modifikasyonu, Nükleik Asit Dizi Testleri ve Analizi alımı işi, 4734 sayılı Kamu 

ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 

pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2016/231095 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik Posta Adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1) 1 Adet Antikor Modifikasyonu, 

  2) 1 Adet Nükleik Asit Dizi Testleri ve Analizi Alımı 

b) Teslim Yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 50 (elli) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve Saati : 29.06.2016 Çarşamba günü, saat: 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 veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren 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, 

4.1.2. 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 
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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. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1. İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir. 

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

8 - Teklifler 29/06/2016 Çarşamba günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-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. 

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 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 5873/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale 

Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt No : 2016/225903 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Pınarbaşı Mahallesi Nurhak Yolu Üzeri 5 Km. Elbistan/ 

KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon - Faks Numarası : 0344 419 16 09 - 0344 419 16 17 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuarında Kampanya 

süresince tahmini 100 gün boyunca 22 kişi ile (2200 

yevmiye) işgücü personel çalıştırılması hizmeti alımı işidir 

b) Yapılacağı Yer : Elbistan Şeker Fabrikası- Pancar Analiz Laboratuarı 

c) İşin Süresi : Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin belirleyeceği 

tarihte işe başlanır. İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 

100 gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

b) Tarihi - Saati : 30.06.2016 Saat 14:00 

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Elbistan Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır. 

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

9 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 5861/1-1 
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YAP-İŞLET-DEVRET (YİD) MODELİ KAPSAMINDA BÜYÜK ONARIM VE KİRA 

KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ OTEL İŞLETMECİLİĞİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Rize İl Özel İdaresinden: 

Rize İli, Merkez İlçesi, Alipaşa Mahallesi hudutları içerisinde tapunun 1854 ada 6 no’lu 

parsel üzerinde kayıtlı 2.924,67 m2 yüzölçümüne sahip alanda mevcut 12.163 m2'lik toplam yapı 

inşaat alanına sahip taşınmazda Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında yürütülecek büyük onarım 

işleri neticesi 5 yıldızlı ve en az 250 yatak kapasiteli otel ve eklentileri inşaatının tamamlanması 

ve 49 yıl süreyle kira karşılığı işletilmesi işi 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-

Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Rize İl Özel İdaresi/Engindere Mah. Türkmenbaşı Cad. 

No: 11   53020 Merkez/RİZE 

b) Telefon ve faks numarası : 464 226 09 10 - 464 226 09 09 

c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@rizeozelidare.gov.tr 

2 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları: 

Ön yeterlik değerlendirmesine katılmak isteyen isteklilerin bu ilanın 2.1’inci maddesinde 

belirtilen evrakları başvuru dilekçesi ile birlikte kapalı zarf içerisinde 29/07/2016 Cuma günü 

mesai saati bitimine kadar Rize İl Özel İdaresi (Toplantı Salonu)/Engindere Mah. Türkmenbaşı 

Cad. No: 11   53020 Merkez/RİZE adresinde görevli yeterlilik komisyonuna elden vermesi 

zorunludur. Posta ile gönderilen ön yeterlik zarfları değerlendirmeye alınmaz.  

2.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılmak isteyen isteklilerden istenilen belgeler:  

a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası ve faks numarası, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi;  

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,  

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,  

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, 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, 

d) Vekaleten katılacakların noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletnamesini, 

e) Turizm sektörü iş kolunda faaliyette bulunduğunu belirtir, Ticaret ve sanayi odasına 

kayıtlı olduğunu gösteren belgeyi, 

f) Tamamı ayrıca elektronik ortamda (CD ortamında) da verilmek üzere, mevcut taşınmaz 

üzerinde yapılması planlanan yatırıma ilişkin avan proje, 1/200 ölçekli vaziyet planı, eklentiler ve 

her kat için ait 1/100 ölçekli mimari avan projeleri, 1/100 ölçekli kesit ve görünüşler, mahal 
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listeleri ve bunu destekleyen 3 (üç) boyutlu ve perspektif taslak çizimler, renderlar, film, slayt vb. 

destekleyici görseller, 

(Mevcut bina üzerinde yapılacak olan otel inşaatının mimari görünümünün, yöresel 

mimari unsurlarını taşıması zorunludur.) 

g) Mevcut taşınmaz üzerinde yapmayı planladıkları proje maliyetinin (işletmeye hazır 

hale getirilmesi için gerekli olan her türlü donatım malzemesi, tefrişat, makine ve teçhizat dahil) 

hesabına ilişkin belgeler, 

İhaleye katılacak istekliler tarafından mevcut taşınmaz üzerine yapılması planlanan 

yatırım için teklif edilecek proje maliyeti (işletmeye hazır hale getirilmesi için gerekli olan her 

türlü donatım malzemesi, tefrişat, makine ve teçhizat dahil), idaremizce hesaplanmış olan en 

düşük proje maliyet bedelinden daha düşük olamaz. İdarece belirlenmiş olan en düşük proje 

maliyet bedelinin altında bir tutarda yatırım yapmayı teklif eden isteklilere yeterlik verilmez. 

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belge, 

i) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge, 

j) Banka Referans Mektubu, 

Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri isteklinin 

mevcut taşınmaz üzerinde yapmayı planladığı proje maliyetinin (İşletmeye hazır hale getirilmesi 

için gerekli olan her türlü donatım malzemesi, tefrişat, makine ve teçhizat dahil) %50 sinden az 

olmayacaktır. 

k) Bilanço ve bilanço bilgileri tablosu, 

İhaleye katılacak istekliler, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait yıl sonu 

bilançosunu veya bilançonun aşağıda belirtilen kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ve ihale 

dokümanında şekli ve içeriği belirtilen bilanço bilgileri tablosunu yeterlik başvuru sırasında 

İdareye sunacaklardır.  

İsteklilerce sunulan bu belgelerde;  

- Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) 

içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli 

borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

- Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),  

- Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, 

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.  

Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin 

gösterilmesi gerekir. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki 

yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. 04/01/1961 tarihli ve 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi 

belirlenen isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır. Bilanço veya bilançonun üçüncü 

fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve 

yeminli mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede 

düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren 

bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 
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tarafından onaylanmış olması gereklidir. Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu 

olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda 

belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.  

l) İş hacmini gösteren belgeler (Gelir Tablosu) 

İhaleye katılacak istekliler ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait toplam cirosunu 

gösteren gelir tablosunu yeterlik başvuru sırasında İdareye sunacaklardır. İsteklinin cirosu, 

mevcut taşınmaz üzerinde yapmayı planladıkları proje maliyetinin (İşletmeye hazır hale 

getirilmesi için gerekli olan her türlü donatım malzemesi, tefrişat, makine ve teçhizat dahil) 

%50’sinden az olamaz. Yeterlik kriteri olarak bu kriteri sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin 

belgeyi sunan istekliler yeterli kabul edilir.  

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 

tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak 

kabul edilir. Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış 

iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. 213 

sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi 

belirlenen isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır. Gelir tablosunun, yeminli mali 

müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir 

tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmış olması gereklidir. Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran 

ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse 

oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. 

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan istekliler için iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak 

tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

m) İsteklinin ortak girişim olması halinde ihale dokümanında mevcut örneğine uygun 

olarak düzenlenen ortak girişim beyannamesi, 

n) Teknik personel taahhütnamesi, 

İşin süresi boyunca bulundurulacak teknik personel listesi: 

 

Sıra No: Personel Adedi Unvanı Deneyimi 

1. 3 (Üç) 
İnşaat Yüksek Mühendisi veya 

İnşaat Mühendisi 

En Az 3 (Üç) Yıl 

Deneyimli 

2. 1 (Bir) Yüksek Mimar veya Mimar 
En Az 3 (Üç) Yıl 

Deneyimli 

3. 1 (Bir) Makine Mühendisi 
En Az 3 (Üç) Yıl 

Deneyimli 

4. 1 (Bir) Elektrik Mühendisi 
En Az 3 (Üç) Yıl 

Deneyimli 

 

o) İhale dokümanının idareden satın alındığına ilişkin belge, 

İhale dokümanı, idarenin adresinde bedelsiz görülebilir ve 1.000 TRY (Türk Lirası) 

karşılığı Rize İl Özel İdaresi (İhale Servisi)/Engindere Mah. Türkmenbaşı Cad. No: 11 B Blok 

53020 Merkez/RİZE adresinden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların, İdarece onaylı ihale 
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dokümanını idareden satın alması ve buna ilişkin olarak idareden alınmış olan belgeyi ön yeterlik 

aşamasında komisyona sunması zorunludur.  

2.2. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 2.1’nci maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (h), (i), 

(k) ve (l) bendinde yer alan belgelerin ortak girişim oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri 

tarafından ayrı ayrı sunulması zorunludur.  

3 - Ön yeterlik değerlendirmesi sonuçları 12/08/2016 Cuma günü açıklanarak Rize İl Özel 

İdaresi ilan panosuna asılacaktır. Ön yeterlik değerlendirmesi sonuçları, Rize İl Özel İdaresi 

tarafından değerlendirmeye katılan isteklilerin ön yeterlik başvuru dilekçesinde belitmiş oldukları 

elektronik posta adreslerine ya da faks numaralarına aynı gün gönderilir. Değerlendirme 

sonuçlarının isteklilere ait elektronik posta adreslerine ya da faks numaralarına gönderildiği tarih 

tebliğ tarihi kabul edilir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda İdarece yeterli görülen ve ihaleye 

katılmak isteyen isteklilerin yeterlik belgelerinin asıllarını teklifleri ekinde sunmak üzere idareden 

ayrıca teslim alması zorunludur. 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece yeterli görülerek yeterlik belgesi alan 

isteklilerin ihaleye katılmak üzere hazırlayacakları tekliflerini içeren dış zarflarını en geç 

17/08/2016 Çarşamba günü saat 10:00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Rize İl Özel 

İdaresi (İhale Servisi)/Engindere Mah. Türkmenbaşı Cad. No: 11 B Blok 53020 Merkez/RİZE 

adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez. 

5 - Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir; 

a) İç zarf, 

b) İşin adına alınmış geçici teminat belgesi (Geçici teminat mektubu veya geçici teminat 

mektupları dışındaki teminatların yatırıldığını gösteren makbuz), 

c) Yeterlik Belgesi, 

d) İsteklinin üzerinde ihale kalması halinde tüm şartları yerine getireceğine dair istekli 

tarafından düzenlenmiş olan şekli ve içeriği ihale dokümanında mevcut noter tasdikli 

taahhütname belgesi, 

6 - İç zarfta bulunması gereken belgeler:  

İstekli tarafından kira karşılığı işletme süresinin başlangıç tarihi ile bunu takip eden her 

yıl için ihale dokümanında belirtilen hususlar doğrultusunda güncellenerek hesaplanacak olan 

yıllık kira bedeline esas teşkil etmek üzere İdareye yıllık ne kadar kira ödeneceğinin (idarece 

yıllık kira muhammen bedeli olarak belirlenmiş olan 300.000,00 TL’den az olmamak üzere) 

rakamla ve yazıyla belirtildiği, şekli ve içeriği ihale dokümanında mevcut imzalı teklif 

mektubu.[Örneğine uygun tanzim edilmeyen ve isteklinin teklif vermeye yetkili kanuni temsilcisi 

(ortak girişimlerde her iki ortağın teklif vermeye yetkili kanuni temsilcisi) tarafından imzalanıp 

kaşelenmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz.] 

7 - İhaleye katılacak istekliler, 630.000,00 TL’den az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu tutardan az oranda geçici teminat veren 

isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. Teminat mektupları dışındaki teminatların isteklinin 

adı/soyadı ya da ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi numarası, işin adı ve geçici teminat 

bedeli olarak yatırıldığı belirtilerek Rize İl Özel İdaresi'nin Halk Bankası Rize Şubesi'ndeki TR85 

0001 2009 6900 0006 0000 09 iban nolu cari hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının 

içinde sunulması gerekir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

9 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 5815/1-1 



Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 20 Haziran 2016 – Sayı : 29748 

 

ALTYAPI VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 

Heyet Başkanlığından:  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat esası ve 

birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı 

zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Denizli Sarayköy TDİ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 

Denizli Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı, Topraklık Mah. İzmir Bulv. No: 41 Kat:4 

Pamukkale/DENİZLİ 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Denizli Sarayköy TDİ Organize Sanayi Bölgesi Yol, 

Sulama ve Kullanma Suyu, Isıtma, Yağmursuyu ve 

Elektrik Dağıtım Şebekesi inşaatlarından müteşekkil 

Altyapı Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : Denizli Sarayköy TDİOSB Alanı 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 720 (YediYüzYirmi) takvim günüdür. 

e) Keşif Bedeli (2016 B.F.) : 20.767.997,15 TL 

f) Geçici Teminatı : 1.453.759,80 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık 

Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. kat 

1229 nolu Salon   Lodumlu/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 28/06/2016 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından keşif bedelinin en az %80’i oranında ihale konusu 

iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim 

belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin 

aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği 

Listesinde bulunan AIV, AV, AIX grubu yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 
yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak 
düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 
ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 
bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 
ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 
onaylanmış olması gereklidir. 

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 
edilebilir. 

4) İş hacmini gösteren belgeler 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden yapım 

işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği 
bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 
kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 
işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli 
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri 
sunulur. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 
olması gereklidir. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.(Banka dekontu veya doküman alındı 

belgesi) 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dâhil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasını, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir 
Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA adresine verilebileceği gibi, 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen 
veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 
edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
8 - İhale dokümanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. 
Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA veya Denizli Valiliği, Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı, Topraklık Mah. İzmir Bulv. No: 41 Kat: 4 Pamukkale/DENİZLİ 
adreslerinde görülebilir veya 750,00 TL ihale dokümanı bedelini Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Denizli Vakıfbank Bankası Çınar Denizli Şubesi 
TR960001500158007290251561 IBAN numaralı hesabına yatırıldıktan sonra dekontla birlikte 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve 
Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) 
Lodumlu/ANKARA adresinden temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 5539/2-2 
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ELEKTROMANYETİK ALAN ÖLÇÜM VE E&H ALAN ANALİZ SETİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen araştırma projesi 

için gerekli Elektromanyetik Alan Ölçüm ve E&H Alan Analiz Seti alımı işi, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesinin (f) bendi 

uyarınca Pazarlık usulü ile satın alınacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2016/226327 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi İzmir Yolu 21. Km. Görükle Kampusü 

Nilüfer / BURSA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 224 294 02 58 - 0 224 294 02 55 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : metinozturk@uludag.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Elektromanyetik Alan Ölçüm ve E&H Alan Analiz 

Seti - 1 adet 

b) Teslim yeri ve tarihi : Cihaz Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesine, 

ilgili proje yürütücüsüne; sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip (60) gün içinde Tek parti olarak teslim 

edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal 

Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odası Görükle 

Kampüsü   Nilüfer / Bursa 

b) Tarihi ve Saati : 30.06.2016 - 11.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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 esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde 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) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun teklif mektubu, 

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartnamede ekinde yer alan 

standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 

teminatların U. Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığını 

gösteren makbuzlar, 
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d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.3. Satış sonrası servis bakım ve onarıma ilişkin belgeler 

Sistemin CE sertifikası olmalıdır. 

4.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine 

teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar 

firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei 

ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.) 

4.5. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İsteklinin kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

5 - İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre alınmak suretiyle 

belirlenecektir. 

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

- Yerli istekler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanı Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Biriminde ücretsiz olarak görülebilir ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin T.C. Halk 

Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR26 0001 2001 3290 

0006 0000 02 no.lu hesaba 50,00-TL bedeli yatırarak, ibraz edilen makbuz karşılığı aynı adresten 

idarece onaylı ihale dokümanını temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, ihale tarihi olan 30.06.2016 tarihi saat 11.00’a kadar Uludağ 

Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odasına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez işin tamamı için teklif 

verilecektir. 

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

tutarda teklif edilen para birimi cinsinden geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 5890/1-1 
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DE 24000, DE 18000, DE 11000 VE DE 9500 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK 

ÜZERE 3 KALEM MUHTELİF TİP SEGMAN SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2016/229536 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4449–4419 0312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 3 Kalem Muhtelif Tip Segman 

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

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 28/07/2016 Salı günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,-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. 5940/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında 

yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

BİRİMİ UNVANI ABD DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 

TIP FAK. Profesör İç Hastalıkları 1 1 

Gastroenteroloji yandal uzmanı olup, 

primer sklerozan kolanjit, inflamatuvar 

barsak hastalığında tümör markırları 

konularında çalışmaları bulunmak. 

ZİRAAT 

FAK. 
Profesör 

Hayvan 

Yetiştirme ve 

Islahı 

1 1 - 

İLAHİYAT 

FAK. 
Doçent Fıkıh 1 1 

İslam Hukuk Metodolojisi ve 

Mukayeseli İslam Hukuku alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük 

Binası Yozgat/Merkez Tel: 0 3542421085 5859/1-1 
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Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurularda Gerekli Belgeler:  

Başvuru Dilekçesi,  

Özgeçmişi, 

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, 

Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 4’er takım, 

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 
 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Açıklama 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Bölümü 
Doçent 1 

- Sosyoloji bilim alanında, Toplumsal 

Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları dalında 

Doçent unvanına sahip olmak, 

- Sağlık Sosyolojisi, Bilim Teknoloji ve 

Toplum alanlarında çalışmalar yapmış 

olmak. 
 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır. 5872/1-1 

—— • —— 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümüne 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak 

üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup 

başvuruların Personel Daire Başkanlığına Şahsen yapılması gerekmektedir. 
 

Kodu Birim Bölümü/Anabilim Dalı Unvanı Adet 

1 
Uluslararası İslam ve Din 

Bilimleri Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri Bölümü 

Hadis Anabilim Dalı 
Prof. 1 

İlanımızın detayına http//www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 5915/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 07/12/2015 tarih ve 644 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/05/2016 tarih ve 857 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut 

İlçesi, imarın 62864 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 

20/06/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 5934/1-1 

————— 

Belediye Meclisimizin 08/04/2016 tarih ve 250 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/05/2016 tarih ve 998 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, İstasyon Mahallesi imarın 8633 ada 7 ve 9 sayılı parseller ile 46289 ada 1 sayılı parsele 

ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 20/06/2016 günü Müdürlüğümüz ilan 

panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 5935/1-1 
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İzmir Büyükşehir Belediyesinden: 

"ENGELSİZ İZMİR 2016 

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI: ENGELSİZ ENGELLİLER" 

1 - YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARE VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Yarışmayı düzenleyen İdare: İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri: 

‘İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir 2016 Ulusal Kısa Film Yarışması: Engelsiz 

Engelliler' Yarışma Raportörlüğü 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Kültürpark-İzmir 

Tel : 0232 293 19 61 

Faks : 0232 293 40 44 

İnternet Adresi : www.engelsizmir.org 

Elektronik Posta Adresi : kisafilm@engelsizmir.org 

Şartname ve eklerini almak için yarışmacılar ad ve açık adreslerini belirterek; 

‘İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir 2016 Ulusal Kısa Film Yarışması: Engelsiz 

Engelliler' Yarışma Raportörlüğü 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Kültürpark-İzmir 

adresine şahsen başvurabilirler. 

Şartname bedeli 10 TL’dir. 

Yarışmacılar bu tutarı İzmir Büyükşehir Belediyesi Veznesine veya Vakıfbank İzmir 

Şubesi IBAN:TR640001500158007292289040 nolu hesap numarasına, ‘İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Engelsiz İzmir 2016 Ulusal Kısa Film Yarışması: Engelsiz Engelliler’ açıklama notu 

yazdırarak, yatırdıklarına ilişkin belgeyi Yarışma Raportörlüğüne elden ya da faks ile 

sunduklarında Şartname kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır. 

2 - YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan 

‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları 

Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek kademeli bir güzel sanat 

eserleri yarışmasıdır. 

3 - YARIŞMANIN YERİ 

Yarışma “Engelsizmir 2.Kongresi” kapsamında İzmir'de gerçekleştirilecektir. 

4 - YARIŞMANIN ADI, KONUSU VE AMACI 

Yarışmanın adı: "Engelsiz İzmir 2016 Ulusal Kısa Film Yarışması: Engelsiz Engelliler" 

Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 

engellilerin sorunları ve çözümlerine yönelik olarak 2013 yılında Türkiye'de ilk kez uluslararası 

bir kongre düzenlemiştir. 'Engelsiz İzmir', bilimsel bir kongre olmasının yanında, kentsel yaşamda 

engelleri ve engellileri görünür kılacak sosyal projeleri hayata geçirmeye başlamıştır. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2-5 Kasım 2016 tarihlerinde “Engellilerin Sosyal 

Yaşama Katılımını Arttırmaya Yönelik Yerel Politikalar” temalı Uluslararası Engelsizmir 2. 

Kongresi gerçekleştirilecektir. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, insan hakları bağlamında engelli haklarına ve engellilerin 

kentsel ve sosyal yaşama katılımlarının kolaylaştırılmasına dikkat çekmek, bu konuda duyarlılığa 

sahip olanların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla bu kısa film 

yarışmasını düzenlemiştir. 
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5 - YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 

5.1. Yarışma herkesin katılımına açıktır. Yarışma 11-17 yaş ile 18 yaş ve üstü olmak 

üzere 2 kategoride yapılacaktır (başvuru tarihinde bitirilen yaş dikkate alınacaktır). 

5.2. Yarışmaya, filmin yasal sahibi (Yapımcı veya Yönetmen) başvurabilir. Filmin birden 

fazla yasal sahibi varsa bunlara ait bilgilerin Kimlik Formunda belirtilmesi gerekmektedir. 

Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. Ekip katılımları durumunda, İdare ile 

ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak Kimlik Formunda 

belirtilmesi gerekmektedir. 

5.3. Filmlerin genel norm veya mevzuata uygunluğundan ve her türlü telifinden filmin 

sahibi (Yapımcı veya Yönetmen) sorumludur. İdarenin telifle ilgili herhangi bir ödeme yapmak 

zorunda kalması durumunda, kayıtsız şartsız nakden ve defaten film sahibine rücu eder. 

5.4. Filmlerin, idare tarafından ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat 

faaliyetlerinde izleyiciye gösterilmesi yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. 

5.5. Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır: 

• TC vatandaşı olmak. 

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak. 

• Yarışmayı açan İdarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 

• Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlarla bunların 1. dereceden akrabaları, 

resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 

• Şartname alıp adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, iletişim ve adres bilgilerini Yarışma 

Raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip halinde katılımlarda bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.) 

Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi filmleri yarışmaya katılmamış sayılır. 

9 - YARIŞMA TAKVİMİ 

• Yarışmanın ilanı 20 Haziran 2016 

•Soru sormak için son gün 20 Temmuz 2016 Saat 17:00' ye kadar 

• Yanıt vermek için son gün 29 Temmuz 2016 

• Teslim için son gün 23 Eylül 2016 Saat 17:00' ye kadar 

• Jüri değerlendirme çalışması 30 Eylül 2016 

• Sonuçların ilan edilmesi 14 Ekim 2016 

• Ödül Töreni ve Kolokyum  03 Kasım 2016 

12 - JURİ ÜYELERİ [DANIŞMAN, ASIL ve YEDEK] VE RAPORTÖRLER 

12.1. Danışman Jüri Üyeleri 

• Aysel ÖZKAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı) 

• Prof. Dr. Gülgün ERDOĞAN TOSUN (Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölüm Başkanı) 

12.2. Asıl Jüri Üyeleri 

• Prof. Dr. Oğuz ADANIR (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film 

Tasarımı Bölümü) 

• Prof. Dr. Zafer ÖZDEN (Ege Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı) 

• Aziz İMAMOĞLU (Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi/Kurgucu) 

• Durmuş AKBULUT (Senarist/Yönetmen) 
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• Osman DİKİCİLER (Senarist/Yönetmen/Oyuncu) 

• Mert FIRAT (Oyuncu/Senarist) 

• Orhan ÖRSMAN (Kısa Film Yönetmeni/Senarist/Kurgucu) 

12.3. Yedek Jüri Üyeleri 

• Funda ÇETİN (Senarist) 

• Yrd. Doç. Dr. Yüksel BATUR (Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü) 

• Yrd. Doç. Dr. Onur Orkan AKŞİT (Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim 

Tasarımı Bölümü) 

12.4. Raportörler 

• Emine UYSAL BERGER (Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Personeli) 

• Ertekin AKPINAR (Akdeniz Akademisi Şube Müdürlüğü Personeli) 

12.5. Raportör Yardımcısı 

• İlayda AKBIYIK (Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Personeli) 

13 - ÖDÜLLER 

13.1. Yarışmada, her iki kategori için 3 Başarı Ödülü ve 1 Jüri Özel Ödülü olmak üzere 

4’er ödül dağıtılacaktır. 

13.2. 

1. kategori 11-17 yaş arası; 

Başarı Ödülü olarak; 

Birinci için net 5.000 TL 

İkinci için net 3.000 TL 

Üçüncü için net 2.000 TL 

Jüri Özel Ödülü net 1.000 TL 

olarak belirlenmiştir. 

2. kategori 18 yaş üstü; 

Başarı Ödülü olarak; 

Birinci için net 15.000 TL 

İkinci için net 10.000 TL 

Üçüncü için net 5.000 TL 

Jüri Özel Ödülü net 3.000 TL 

olarak belirlenmiştir. 

13.3. Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller İzmir Büyükşehir Belediyesince net 

olarak ödenecektir. Kazanan yarışmacıların, Yarışma Raportörlüğüne banka hesap numaralarını 

bildirmelerini takiben banka hesabına ödeme yapılacaktır. 

14 - YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ 

Jüri, değerlendirme çalışmaları sonucunda hazırlayacağı rapor ve varsa tutanakları orijinal 

imzalı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verecektir. Bu raporda belirtilen yarışma sonuçları 

internet sitesinde yayınlanacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sonucun gazetelerde ve diğer 

yayın organlarında ilanından sonra, jüri raporunun mesleki bülten ve dergilerde yayımını ve tüm 

yarışmacılara gönderilmesini sağlayacak, yarışmaya katılan filmlerin geçici veya kalıcı olarak 

gösterimini yapma ve tanıtma hakkına sahip olacak ve bilgi verme haklarını saklı tutacaktır. 

 5914/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kocaeli Üniversitesi Çift Ana Dal Programı Yönetmeliği

NOT: 19/6/2016 tarihli ve 29747 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Başbakanlığa
Ait Atama Kararı yayımlanmıştır.

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


