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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bitlis Eren Üniversitesinden:
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/9/2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitlis Eren
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesi başlığı ile
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çift ders sınavı
MADDE 25 – (1) Çift ders sınavı, 20 nci maddedeki devam şartlarını yerine getirmiş

olmak kaydıyla mezuniyet aşamasına gelmiş ve sadece çift dersten başarısız olan öğrenciler
için akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır.

(2) Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler çift ders sınav hakkından yararlanır.
(3) Mezuniyetleri için çift dersi kalan öğrenciler, dersin dönemlik ya da yıllık olmasına

bakılmaksızın akademik takvimde tanımlanan sürede açılacak çift ders sınavına girerler. Öğ-
renci ders kaydı yapmadan her dönem sonunda çift ders sınavına girebilir. Bu sınavlarda alınan
not, en az 60 ise ara sınav şartı aranmaksızın öğrenci başarılı sayılır. Çift ders sınavına, dersi
hiç almamış olan veya devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler giremez. Çift dersi kalan
öğrenciler, stajlarını yapmamış olsalar dahi çift ders sınavı hakkından yararlanırlar, ancak staj-
larını tamamlayıp başarılı olduktan sonra mezuniyet hakkını elde edebilirler.

(4) Öğrencinin gireceği çift ders sınavının ait olduğu yarıyıl için belirlenen öğrenci
katkı payı veya öğrenim ücreti alınmaz.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/9/2019 30887

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

24 Ekim 2021
PAZAR

Sayı : 31638



İzmir Kavram Meslek Yüksekokulundan:
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU

YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunda yaz

aylarında yapılacak olan yaz eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunda yapılacak

yaz eğitim öğretiminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Eğitim Koordinatörlüğü: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Eğitim Koordinatör-

lüğünü,
b) Müdürlük: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,
c) Mütevelli Heyeti: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,
ç) Yaz okulu: 13/4/2020 tarihli ve 31098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kav-

ram Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde ilgili
eğitim-öğretim yılında yer alan güz ve bahar yarıyılları dışında ve yaz aylarında yapılan eği-
tim-öğretim programını,

d) Yüksekokul: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğretimi ile İlgili Genel Esaslar

Yaz öğretiminin amaçları
MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:
a) Öğrencilerin eğitim-öğretim olanaklarından yaz aylarında da faydalanmalarını sağ-

layarak, Yüksekokulda eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak.
b) Eğitim-Öğretimde verimliliği ve başarı imkânlarını artırmak için hazırlık ve ön lisans

programları öğrencilerinin, kayıtlı olunan programın ders planındaki derslerden daha önce al-
dıkları ve başarısız oldukları veya daha önce alıp başardıkları halde başarı notunu yükseltmek
istedikleri dersleri yaz aylarında almalarına imkân sağlamak.

c) Diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile misafir öğrencilere
Yüksekokulda eğitim-öğretim imkânı sağlamak.

ç) Çift anadal programlarına kayıtlı öğrencilerin, bu programları izlemelerini kolaylaş-
tırmak ve başarılı öğrencilerin daha erken mezun olabilmelerine imkan sağlamak.

Yaz öğretiminin şartları
MADDE 6 – (1) Yaz öğretimi isteğe bağlı olup, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile

tüm eğitim-öğretim aşamaları için açılabilir. Açılması ile ilgili esaslar Yüksekokul Kurulu ta-
rafından belirlenir.
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(2) Yaz okulunda açılması planlanan dersler ve ders görevlendirmeleri, ilgili
bölüm/program başkanlığının teklifi üzerine Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirle-
nir.

(3) Aynı eğitim-öğretim yılı içerisinde yer alan yaz öğretimine devam eden, öğrenim
süresi içindeki öğrenciler, yaz öğretiminde sadece kayıtlı olunan programın ders planındaki
devam koşulunu sağladıkları ve başarısız oldukları  veya daha önce alıp başardıkları halde ba-
şarı notunu yükseltmek istedikleri dersleri alabilirler. Ancak öğrenim süresini doldurmuş öğ-
renciler yaz öğretiminde daha önce hiç almadıkları dersleri de alabilirler.

(4) Bir öğrenci yaz öğretiminde en çok üç ders alabilir.
(5) Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme işlemi uygulanmaz.
(6) Yaz öğretiminde ders açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı her yıl Yüksek-

okul Kurulu tarafından belirlenir.
(7) Tüm ön lisans eğitim programlarında yer alan zorunlu dersler, verilmeleri gereken

dönemlerde açılmak zorunda olup, yaz öğretimine ertelenemez.
Hazırlık sınıfı yaz öğretimi
MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfları için yaz öğretimi Yükseköğretim Kurulunun onayı

ile Yüksekokul Kurulunun belirlediği ilkeler doğrultusunda açılabilir.
(2) İngilizce hazırlık sınıfında yürütülen İngilizce öğretimi programı için açılacak yaz

öğretimi, ilgili birimin teklifi ve Yüksekokul Kurulunun onayından sonra uygulanır.
(3) Yaz öğretimine katılan İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin, ölçme, değerlendirme

ve başarı durumları ilgili yönerge ve Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre
düzenlenir.

(4) İngilizce hazırlık sınıfı yaz programı sonunda başarılı olan öğrenciler güz yarıyılı
başında kayıtlı oldukları programlarında normal öğretimlerine başlarlar. Başarısız olan öğren-
ciler kaldıkları yerden hazırlık eğitimine devam ederler.

Öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminin başlangıç-bitiş tarihleri Yüksekokul Kurulu tarafından

belirlenir ve akademik takvimde gösterilir.
(2) Yaz öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
(3) Yaz öğretiminde açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati

kadar ders yapılır. Yaz öğretiminin süresi hafta olarak, güz ve bahar yarıyılından daha kısa ola-
bilir. Bu durumda dersler yoğunlaştırılarak yapılır.

(4) Eğitim Koordinatörlüğü yaz öğretimini, birimlerin özelliklerine göre planlar.
Kayıt işlemleri ve ücret
MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde ders alacak öğrencilerin kayıtları, akademik takvimde

ilan edilen tarihlerde yapılır.
(2) Yaz öğretiminde öğrencilerin ödeyecekleri ücret her yıl Mütevelli Heyeti tarafından

belirlenir ve duyurulur.
(3) Başvurduğu halde açılamayan dersler için öğrencinin yatırdığı kayıt ücreti kendisine

iade edilir.
(4) Yaz öğretiminde açılan bir derse kayıt yaptıran ancak devam etmeyen öğrencinin

ücreti iade edilmez.
(5) Yaz öğretiminde ders alacak öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini yaptırmak üzere yaz

öğretimi derslerine başlamadan önce, ilan edilen süre içinde kesin kayıtlarını altıncı fıkrada
belirtilen şekilde tamamlarlar.
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(6) Yaz öğretiminde ders alacak öğrencilerin, derse kayıt işlemi; öğrencinin çevrimiçi
olarak derse kayıtlanması, ders kaydının danışman tarafından onaylanması ve öğrencinin öğ-
renim ücretini ödemesi ile tamamlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ders Başarısı ve Değerlendirmesi ile Koordinasyon İşlemleri

Ders başarısı ve değerlendirmesi

MADDE 10 – (1) Yaz öğretiminde ders devamında ve başarının değerlendirilmesinde
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili
hükümleri uygulanır. Derse devamda ve sınavlarda mazeret kabul edilmez.

(2) Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam şartı yerine
getirilmiş olsa bile devam zorunluluğu kaldırılmaz.

(3) Yaz döneminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezuniyet hakkı kazanan öğren-
cilerin mezuniyet işlemleri gerçekleştirilir.

(4) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO)
katılır. Alınan derslerin başarı notları, transkriptlerde yaz öğretiminde alındığı belirtilecek şe-
kilde gösterilir.

(5) Yaz öğretimine diğer bir üniversitede öğrenci olduğunu belgeleyerek kaydolan öğ-
rencilere yaz öğretiminde aldıkları derslerin adını, kodunu, ulusal kredisini, AKTS kredisini
ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

(6) Bir dersin Yüksekokulun yaz öğretiminde açılmaması durumunda, öğrencinin di-
lekçeyle başvurusu üzerine ilgili öğretim elemanı ve bölüm başkanlığının uygun görüşü alına-
rak, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla eşdeğerliliği kabul edilmek şartıyla bir başka yük-
seköğrenim kurumundan en fazla 3 ders alınabilir.

(7) Yaz öğretiminde diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin başarı notları, Yük-
sekokul Yönetim Kurulu tarafından ilgili yönergeye göre değerlendirilir.

Koordinasyon işlemleri

MADDE 11 – (1) Yaz öğretimi ile ilgili işlemler Eğitim Koordinatörlüğü tarafından
planlanır ve yürütülür. Eğitim Koordinatörlüğü, uygulamalarında Müdürlüğe karşı sorumlu-
dur.

(2) Yaz öğretimi ile ilgili işlem ve uygulamalar Eğitim Koordinatörlüğünün görüşü ile
Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Yaz öğretiminde farklı programların aynı kodlu dersleri ortak olarak açılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ve Yüksekokul Kurulu Kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-
mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Müdürü yürütür.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                 24 Ekim 2021 – Sayı : 31638



Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk

Fakültesinde uygulanan kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakülte-

sine öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim, sınavlar ve başarı değerlendirmesine
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında al-

dıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan di-
ğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim sorunlarıyla ilgilenmek için, Fakülte Yöne-
tim Kurulunun kararıyla görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Dekan: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını,
ç) Dekanlık: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını,
d) Fakülte: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Ku-

rulunu,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yö-

netim Kurulunu,
g) GNO: Genel Not Ortalamasını,
ğ) İntibak: Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce herhangi bir yük-

seköğretim kurumundan alıp başardığı veya muaf sayıldığı derse/derslere göre devam edecek-
leri yarıyıl/yılı belirleme işlemini,

h) Kredi: Bir yarıyıl içinde haftada verilen bir saat teorik dersi veya iki saat uygulama,
laboratuvar, klinik, pratik çalışma ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,

ı) Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, AKTS kredisi veya
ders saati ve içerik uyumuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi
durumunu,

i) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan dersleri,
j) Ön koşullu ders: Kaydının yapılabilmesi için Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen

diğer bazı ders veya derslerin yıl sonu sınavına girme hakkı alınmış ya da belirlenen bazı ders
veya derslerin başarılmış olmasını gerektiren dersleri,

k) Rektör: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,
l) Rektörlük: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Seçmeli dersler: Müfredatta önceden belirlenen ve zorunlu dersler dışındaki ders-

leri,
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n) Senato: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,
o) Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,
ö) YSNO: Yıl sonu not ortalamasını,
p) Zorunlu dersler: Öğrencilerin kaydoldukları eğitim-öğretim programı gereğince al-

mak zorunda oldukları dersleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, örgün ve yıllık olarak uygulanır. Bir öğretim

yılı (akademik yıl) birinci yarıyıl (güz) ve ikinci yarıyıl (bahar) olmak üzere iki yarıyıldan olu-
şur. Yaz dönemi eğitim-öğretim yapılmaz. Birinci ve ikinci yarıyıllardan her birinin normal sü-
resi en az 14 haftadır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir. Senato gerekli gör-
düğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir. Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, Senato
tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) Resmî tatil günlerinde eğitim-öğretim faaliyeti ve sınav yapılmaz. Ayrıca, resmî
tatil günlerine denk gelen derslerin telafisi de yapılmaz. Ancak, gerekli hallerde Dekanlık ka-
rarıyla hafta içi mesai saatleri dışında veya cumartesi ve/veya pazar günleri de ders ve sınav
yapılabilir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Öğrenci dört yıl olan lisans programını azami yedi yıl içinde tamam-

lamak zorundadır. Kayıt dondurulan süreler öğrenim süresinden sayılmaz. Üniversiteden uzak-
laştırma cezası alan öğrencilerin, bu süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Kabul esasları ve kesin kayıt
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğrenci kayıt işlemleri, Ölçme, Seçme

ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.
(2) Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim Ku-

rulu tarafından belirlenen günlerde Rektörlükçe yürütülür. Üniversite Yönetim Kurulunun uy-
gun göreceği haklı ve geçerli bir mazereti olmadan zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri
tamamlamayan öğrenciler, kayıt hakkını kaybeder.

(3) Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Ancak, ilgili kurumların internet sayfalarından sorgulama yapılamaması duru-
munda adaydan gerekli belgeler istenir. Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan
veya Üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itiba-
rıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa ken-
disine verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı
payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(4) Yazılı isteği üzerine kaydını sildiren öğrenci, ÖSYM tarafından yeniden yerleştiril-
mediği sürece Üniversiteye tekrar kaydolamaz.

(5) Özel/misafir öğrenci kabulü, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Senato kararına göre
yapılır.

Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Fakülte Kurulu, karşılaştırmalı hu-

kuk dersleri ile uygun göreceği seçmeli derslerin başka bir dilde okutulmasına da karar vere-
bilir.

Türkçe yeterlilik
MADDE 9 – (1) Üniversiteye kaydolan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu

öğrenciler; Rektörlüğün veya bir başka üniversitenin bu konu ile ilgili birim veya bölümüne
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kayıt yaptırır ve bu birim veya bölüm tarafından yürütülen Türkçe derslerine devam eder. Bu
öğrenim sonunda başarısız olan öğrencilere bir yıl ek süre verilir. Bu ek süre sonunda başarısız
olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Öğretim programları
MADDE 10 – (1) Fakültenin lisans öğrenimi süresince izlenecek ders programları ve

derslerin yıllara dağılımı, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinle-
şir.

(2) Fakültede okutulacak dersler yıllık olarak düzenlenir ve haftalık ders saatleri Senato
onayıyla kabul edilir. Derslerin yıllık olarak planlanması esas olmakla birlikte, nitelikleri gereği
kimi ortak zorunlu dersler veya seçmeli dersler yarıyıl esasına göre planlanabilir.

(3) Derslerin kredileri öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredi-
leridir. Fakülte dersleri her yıl 60 AKTS kredisi olmak üzere toplam 240 AKTS kredidir. Ders-
lerin kredisi ders planında belirtilir. Dersin kredisi, öğrencinin yıllık çalışma yükü temel alına-
rak öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ilgili anabilim dalı tarafından ders planı ile birlikte
Fakülte Kurulunun onayına sunulur. Bir sonraki eğitim-öğretim yılının ders planı, takip eden
yılın başlangıcından önce belirlenir.

Dersler
MADDE 11 – (1) Fakültenin öğretim programındaki dersler teorik ve/veya uygulama

şeklinde yürütülür.
(2) Öğretim programındaki dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.

Zorunlu dersler, öğrencinin almak ve başarılı olmakla yükümlü bulunduğu derslerdir. Seçmeli
dersler, öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek alabileceği derslerdir. Öğretim programı,
öğrencilerin başka programlardan da ders alabilecekleri şekilde düzenlenebilir. Bu durumda
ders alınabilecek programlar aynı düzeyde olmalıdır.

(3) Fakülte Yönetim Kurulu bazı derslerin ön koşullu dersler olmasına karar verebilir.
(4) Öğretim programında derslerin kodu, adı, zorunlu-seçmeli olduğu, haftalık teorik

ve uygulama saatleri, kredileri ve varsa ön koşulları gösterilir.
(5) Başarısız olunan seçmeli dersin yeniden açılmaması veya öğrencinin isteği halinde

başka bir seçmeli ders alınabilir.
(6) Gerekli görüldüğü takdirde, Dekanlık tarafından seçmeli derslere asgari veya azami

öğrenci kotası konulabilir. Dersin programdan çıkarılmasına, o dönem için açılmamasına veya
dört yıllık programdaki yerinin değiştirilmesine Dekanlık tarafından karar verilebilir.

(7) Fakültede alınması gereken toplam kredi miktarının en az %25’i seçmeli derslerden
oluşur.

Kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Üniversite öğrencileri, akademik takvimde belirlenerek ilan edilen

tarihlerde, her yıl kayıtlarını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirlenen süre içinde
kaydını yenilemeyen öğrenci, derslerin başlamasından itibaren ders ekleme-çıkarma süresi so-
nuna kadar başvurur ve mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü tak-
dirde, ders kaydı yaptırabilir. Öğrencilerin öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırmaları ders
kaydı yaptıkları anlamına gelmez. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludur.
Öğrencilerin öğrenci bilgi sisteminden seçtikleri dersler danışmanları tarafından onaylanmadan
kayıt yenileme süreci tamamlanmış sayılmaz. Geç kayıt sebebiyle geçen süre devamsızlıktan
sayılır.

Danışman
MADDE 13 – (1) Fakülte Kurulu tarafından, kendisine bu Yönetmelikle verilen gö-

revleri yerine getirmek üzere, her sınıf için öğretim elemanlarından yeterli sayıda danışman
görevlendirilir. Danışman, öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izler ve ders kayıt işlem-
lerinde öğrencilere rehberlik eder.
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Ders kaydı ve derslere devam
MADDE 14 – (1) Fakültede kayıtlı olan yeni öğrenciler, birinci yıl derslerine devam

etme hakkına sahip olur ve öğrencilerin birinci yıldaki zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu ders-
lere kayıtları yapılmış sayılır. İkinci ve sonraki yıllarda öğrenciler, her eğitim-öğretim yılının
başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde, ön koşulu yerine getiremedikleri için ala-
madıkları ön koşullu derslerin dışında kalan tüm zorunlu ve seçmeli dersleri almak ve ders
kaydı yaptırmak zorundadır. Devam koşulunu sağladıkları fakat başarısız oldukları derslerin
kapatılarak yerine eşlenik bir dersin konması halinde öğrenciler bu derslerden de devam almış
sayılır. Takip eden yıllarda önceki yıllardan ders tekrarlama durumunda olan öğrenciler, önce-
likle tekrarlayacakları dersleri almak şartıyla bulundukları yıla ait derslere de yazılabilir. Bu
durumdaki öğrenciler, danışmanlarının onayını almak kaydıyla, ortak zorunlu dersler hariç bu-
lundukları yarıyıldaki tekrar dersleriyle birlikte ve ders saatleri çakışmayacak şekilde en fazla
toplam 90 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Gerekli durumlarda bir yılda kayıt yaptı-
rılacak derslerin kredi üst sınırı, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düşürülebilir.

(2) Önceki yıllardan tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bulunmayan başarılı lisans
öğrencileri genel not ortalamalarının 3,00 ve üzerinde olması durumunda, varsa derslere ait ön
koşulları sağlamak ve ortak zorunlu dersler hariç toplam 90 AKTS krediyi aşmamak şartıyla,
ders saatleri çakışmayacak şekilde bir üst sınıftaki derslerden de ders alabilirler.

(3) Derslere devam durumu, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılan yokla-
malarla tespit edilir. Öğrencilerin derslerin %70’ine devamları zorunludur. Sağlık raporu alın-
ması devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya
uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden etkinliklerde
yer alan öğrencilerin, bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam
edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz ve öğrenciler bu süreler içinde
giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler. Derse
devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yıl
sonu sınavları başlamadan önce öğrenci bilgi sistemine kaydedilir. Ders devam çizelgeleri, der-
sin sorumlusu öğretim elemanınca imzalanarak Dekanlığa yarıyıl/yıl sonunda sınav evrakı ve
dersin not çizelgesi ile birlikte teslim edilir.

(4) Daha önce alınıp devam koşulu yerine getirilen bir dersin tekrarında devam zorun-
luluğu aranmaz. Devam zorunluluğu aranmayan derslerde de öğrenci o derse kaydolmak, varsa
ödevleri yapmak ve sınavlara katılmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Başarı Değerlendirme, Kayıt Dondurma, Yatay ve Dikey Geçiş, İntibak,

Muafiyet, Mezuniyet ve İlişik Kesme
Sınavlar ve yarıyıl/yıl içi etkinlikleri
MADDE 15 – (1) Bir yıllık eğitim-öğretim süresi içerisinde yapılacak sınavlar; kısa

sınavlar, ara sınavlar, yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme sınavları, mazeret sınavları, tek ders
sınavları ve ek sınavlardır. Sınavlar; yazılı, sözlü veya yazılı-sözlü olarak yapılabilir.

(2) Bir ders için; uygulama, ödev, sunum, proje, seminer ve benzeri çalışmalardan olu-
şan yarıyıl/yıl içi etkinlikleri yapılabilir. Bunların ders başarı notuna katkısı, ilgili dersin so-
rumlu öğretim elemanı tarafından dönem başında karara bağlanır, ilgili dersin ders bilgi for-
munda belirtilir ve Dekanlığa bildirilir.

(3) Kısa sınavlar yarıyıl içinde yapılan kısa süreli sınavlardır. Bir ders için kısa sınav
yapılıp yapılmayacağı, ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ders bilgi formunda
belirtilir. Kısa sınavın yapılacağı tarihin öğrencilere önceden duyurulmasına gerek yoktur. Kısa
sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Kısa sınavın ders geçme ve başarı notuna hangi oranda
etki edeceği, 17 nci madde hükümleri çerçevesinde, ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı ta-
rafından dersin ders bilgi formunda belirtilir ve her dönem başında ilan edilir.
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(4) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Seçmeli derslerde ders içindeki proje, ödev,
uygulama ve benzeri çalışmalar, ilgili dersin sorumlu öğretim elemanının kararıyla ve dönem
başında ilan edilmek şartıyla, ara sınav veya yarıyıl sonu sınavı yerine geçebilir. Ara sınav
programları, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Dekanlık tarafından, sınavlardan
en az iki hafta önce ilan edilir. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak, Fakülte Yö-
netim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrencilere,
sınav tarihinden itibaren beş iş günü içinde dilekçeyle Dekanlığa başvurdukları takdirde ma-
zeret sınavı açılır. Sağlık nedeniyle mazeret sınavı talebinde bulunacak olanlar için Üniversite
hastanesinden veya diğer sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporları Fakülte Yönetim
Kurulunun onayına sunulur. Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya
uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden etkinliklerde
yer alan öğrenciler; bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara,
Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girer. Tüm mazeret başvurularının
belgelendirilmesi esastır.

(5) Yarıyıl sonu sınavları; sona eren yarıyıl içinde öğretimi tamamlanan derslerden öğ-
rencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. Yıl sonu sınavları; sona eren
yıl içinde öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere ya-
pılan sınavlardır. Seçmeli derslerde ders içindeki proje, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar,
ilgili dersin sorumlu öğretim elemanının kararıyla ve dönem başında ilan edilmek şartıyla, ya-
rıyıl sonu sınavı yerine geçebilir. Yarıyıl/yıl sonu sınav programları, Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir ve Dekanlık tarafından, sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Bir
dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; derse kaydolmak, derse devam etmek ve gerekli
diğer koşulları yerine getirmiş olmak gerekir. Yarıyıl/yıl sonu sınavları için mazeret yapılmaz.

(6) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girme hakkı kazanan, ancak bu sınavlara mazeretli veya
mazeretsiz girmeyen/giremeyen öğrenciler ile girdiği halde başarısız olan öğrenciler bütünleme
sınavına girerler. Bütünleme sınavları yarıyıl/yıl sonu sınavlarından sonra yapılır. Bütünleme
sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(7) Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış lisans öğrencilerinden, devam
şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için genel not
ortalamasının en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrencilere; bu sınav
sonucu alacağı notun katkısıyla genel not ortalamasını en az 2,00 düzeyine yükseltebilecek du-
rumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır.
Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir. Tek ders sınavları için mazeret sınavları ya-
pılmaz. Tek ders sınavında ara sınav ve benzeri yarıyıl içi değerlendirme kriterleri ve notları
dikkate alınmaz. Tek ders sınavında alınan not öğretim elemanı tarafından yüzlük sistemdeki
not aralıklarına göre doğrudan harf notuna dönüştürülür.

(8) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olabilmek için son sınıf
öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için ilgili dönemin bütünleme sınavlarından
sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla iki
ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş
ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl,
bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın öğrenci katkı
payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavına girme
hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı
hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde be-
lirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemeye de-
vam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararla-
namazlar.
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Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 16 – (1) Yarıyıllık ve yıllık derslerde sınav sonuçları en geç sınav tarihinden

itibaren on dört gün içinde öğretim elemanınca öğrenci işleri otomasyonuna kaydedilerek du-
yurulmuş olur. Ayrıca, sınav evrakı ve dersin not çizelgesi ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı
tarafından imzalanarak Dekanlığa teslim edilir. Teslim edilen evraklar için bir tutanak düzen-
lenerek bir örneği ilgili dersin sorumlu öğretim elemanına verilir. Sınav evrakının saklanması,
Dekanlık tarafından sağlanır. Sınav evraklarının saklanma süresi iki yıldır.

Sonuçların değerlendirilmesi ve başarı notu
MADDE 17 – (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve başarı notuna ilişkin esaslar

şunlardır:
a) Sınavlar, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yıl sonu notu; ara sınavın

veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında veya bütünleme
sınavında alınan notun %70’inin toplamıdır. Kısa sınav yapılması halinde, bu sınavların başarı
notuna etkisi %10’u geçemez. Bir dersin yıl sonu notu; yıl başında ilan edilmek şartıyla ara sı-
navın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile %50’si arasında, yarıyıl/yıl sonu
veya bütünleme sınavında alınan notun %70’i ile %50’si arasında değişebilen ve oranlar top-
lamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra
gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyük ise bir üst tam sayıya
yükseltilerek kesinleştirilir.

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavı veya varsa bütünleme sınavı sonucunun ve yarıyıl/yıl sonu
notunun her ikisi de 100 üzerinden 50’nin altında olan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

c) Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda
belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:

Puan Harfli Notu Katsayı Başarı Durumu
90-100 AA 4,00 Başarılı
80-89 BA 3,50 Başarılı
70-79 BB 3,00 Başarılı
65-69 CB 2,50 Başarılı
60-64 CC 2,00 Başarılı
50-59 DD 1,50 Koşullu Başarılı
0-49 FF 0,00 Başarısız

ç) Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar
öğrencinin not belgesine geçirilir.

d) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak
bir dersten DD harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış kabul edilir. Öğrencinin,
mezuniyet esnasında koşullu başarmış olduğu dersten başarılı sayılabilmesi için genel not or-
talamasının en az 2,00 olması gerekir. Tek ders ve ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak
kabul edilir ve değerlendirilir.

e) Not belgesinde, ayrıca aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır:
1) DZ (devamsız) notu; ders kaydı yaptırılan, ancak devam koşulu yerine getirilemeyen

kredili dersler için verilir ve FF notu olarak değerlendirilerek ortalamalara katılır.
2) BL (başarılı) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarılı öğrencilere

verilir.
3) BZ (başarısız) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarısız veya de-

vamsız öğrencilere verilir.
4) MF (muaf) notu; yeterlik ve muafiyet sınavları sonucunda başarılı bulunan öğrenci-

lere verilir. Ortalamalara katılmaz.
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5) TR (transfer) notu; Üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile
Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere daha önce almış oldukları ve denkliği kabul edilen
dersler için verilir. Ortalamalara katılmaz.

Ders tekrarı
MADDE 18 – (1) Bir dersten FF, DZ ve BZ notu alan veya dersi normal yılında alma-

yan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yılda almak zorundadır. Bu dersler seçmeli dersler
ise öğrenciler, bunların yerine başka bir seçmeli ders alabilir.

(2) Öğrenciler DD, CC, CB, BB, BA notları ile başarılı oldukları dersleri not yükseltmek
için tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.
Ders tekrarı durumundaki öğrencilerin bir yılda alabilecekleri kredi toplamının, ortak zorunlu
dersler hariç 13 üncü maddede belirtilen üst sınırı aşmaması gerekir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 19 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren beş iş günü

içinde maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtiraz, bunun için hazırlanmış özel dilekçe for-
matına uyulmak suretiyle Dekanlığa iletilir.

(2) İtiraz üzerine ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılan inceleme ne-
ticesinde, maddi hata tespit edilmesi halinde gerekli düzeltme yapılır. İtiraz başvurusunun so-
nucu Dekanlığa bildirilir ve Dekanlık tarafından ilanı için öğrenci işlerine sevk edilir.

Not ortalaması
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin başarı durumu; her eğitim-öğretim yılı sonunda YSNO

ve GNO ile belirlenir. Not ortalaması; öğrencilerin derslerinden aldığı harf notunun karşılığı
olan katsayı ile dersin kredi değerinin çarpımıyla bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin
toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. YSNO ve GNO hesaplanırken, öğrencinin dö-
nemlik dersleri de ortalamaya dâhil edilir. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye giri-
şinden itibaren almış olduğu ve Fakültede verilen derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.
Sonuçlarda, ondalık noktadan sonraki üçüncü sayı beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten bü-
yükse, ikinci sayıyı bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır. Genel not ortala-
masında (AA), (FF) ve arasındaki notlar esas tutulur. Genel not ortalamasında tekrar edilen
derslerden alınan en son not esas alınır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Öğrenci işleri
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin kayıt yaptırmaları, kayıt dondurmaları, yatay ve dikey

geçişleri, eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri ve Fakülte ile ilişiklerinin kesilmesi hakkında
Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Öğrenciler, bu kararlara karşı on beş gün içinde Rektörlüğe
itiraz edebilir ve itirazları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Kayıt dondurma
MADDE 22 – (1) Öğrenciler, haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak Fakülte Yönetim

Kurulu kararı ile bir defada en çok bir yıl ve öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok iki
yıl kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez ve kay-
dının dondurulduğu yılda sınavlara giremez.

(2) Kayıt dondurmaya ilişkin haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin, üniversite hastanelerinin ya da diğer hastanelerin sağlık raporları ile bel-

gelenmiş bulunan, sağlıkla ilgili ve eğitim öğretimine engel teşkil edebilecek bir mazeretinin
olması.

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla
doğal afetler nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı
halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması sebebiyle öğrencinin eğitimine ara vermek
zorunda kaldığını belgelemesi ve mazeretinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.
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ç) Ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi.
d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası
dışındaki hallerin bulunması.

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

f) Öğrencinin tutukluluk hali.
g) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından onaylanacak diğer hallerin ortaya çıkması.
(3) Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleriyle birlikte, akademik

takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde
Dekanlığa yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar
işleme konulmaz. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez
ve sınavlara giremez.

(4) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması
gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yıl içinde de kayıt dondurulabilir. Bu
durumda, olayın meydana gelişinden itibaren on beş gün içinde başvurulması gerekir. Belirtilen
sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı şekilde işlem yapılır. Yıl içinde kayıt
dondurulması halinde öğrenci, kayıt dondurmadan önce yarıyıl esasına göre aldığı dersler saklı
kalmak kaydıyla, ayrıldığı eğitim-öğretim yılının başından itibaren öğrenimine devam eder.
Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, kayıt dondurma işlemi
onaylandığı tarihten itibaren geçerli olur ve öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya o
tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt dondurma bi-
timini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Sınav dönemi ba-
şında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulması halinde, kayıt dondurma işlemi öğrenim
yılı başından itibaren uygulanmaz. Ancak belirtilen nedenlerin devamı halinde Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından kayıt dondurmanın süresinin uzatılması yoluna gidilebilir.

(5) Sağlık kurulu raporu ile belgelenen ruhsal hastalığı nedeniyle kaydı dondurulan öğ-
rencinin öğrenimine devam edebilmesi için sağlık durumunun uygun olduğunu belgelemesi
gerekir.

(6) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yap-
tırır ve kaydını dondurduğu öğrenim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder.

Yatay ve dikey geçişler
MADDE 23 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından, Fakülteye yatay geçişler ile

Üniversite içindeki eşdeğer yükseköğretim programları arasındaki yatay geçişler 24/4/2010 ta-
rihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Bu öğrencilerin
lisans programına intibakları, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının Fakülteye kayıtları, 19/2/2002 tarihli ve 24676
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Prog-
ramları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
yürütülür.

(3) Yatay ve dikey geçiş işlemleri kapsamında yalnızca her ilgili eğitim öğretim yılının
birinci yarıyılı için öğrenci başvurusu ve kabulü yapılır.

(4) Yatay ve dikey geçişlerde aranacak şartlar için ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve
Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
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İntibak ve ders muafiyeti
MADDE 24 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet talepleri, öğrenci-

nin Üniversiteye ilk ders kaydını yaptırdığı yarıyılın/yılın ikinci haftasının sonuna kadar Fa-
külteye yapılır. Bu süre içinde yapılmayan muafiyet talepleri kabul edilmez. Sonraki yarıyıl/yıl-
larda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik
istekler kabul edilmez.

(2) Muafiyet talebinde bulunan öğrenci; dilekçesine, daha önce alarak başarılı olduğu
derslerin öğrenim gördüğü yıla veya yıllara ait onaylı (mühürlü, kaşeli ve imzalı veya doğru-
lama kodu mevcut elektronik imzalı) ders içerikleri ile öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu
tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı veya doğrulama kodu mevcut elektronik im-
zalı) not döküm belgesi (transkript), daha önce öğrenim gördüğü yıla veya yıllara ait onaylı
(mühürlü, kaşeli, imzalı veya doğrulama kodu mevcut elektronik imzalı) ders planını ve daha
önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun not sisteminin dörtlük veya yüzlük karşılı-
ğını gösteren belgeyi eklemelidir. Söz konusu belgelerin fotokopi, faks, onaysız ve/veya eksik
olması durumunda başvuru ilgili komisyon tarafından reddedilir.

(3) Fakülte müfredatındaki yıllık zorunlu derslerden muafiyet sağlanabilmesi için; mua-
fiyeti talep edilen dersin daha önce yıllık esasa göre alınmış olması ya da dönemlik olarak açıl-
mış olması halinde dersin her iki dönemde de alınmış, intibak ve muafiyet kriterlerini sağlamış
ve başarıyla verilmiş olması gerekir.

(4) İntibak ve ders muafiyeti kriterleri şunlardır:
a) Daha önce alınan dersin içeriğinin, muafiyeti talep edilen Fakülte dersiyle en az yüz-

de yetmiş oranında benzerliğe sahip olması gerekir.
b) Daha önce alınan dersin kredisinin (AKTS) veya ders saatinin muafiyet talep edilen

Fakülte dersi ile eşit veya daha yüksek olması gerekir.
c) Açık öğretim programlarında verilen veya içerikleri üniversitelere göre çok değiş-

meyen ortak zorunlu dersler olarak okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve ya-
bancı dil derslerini almış ve başarılı olmuş öğrencilerin muafiyet işlemleri dersin yarıyılına,
içeriğine ve AKTS kredisi veya ders saati uyumuna bakılmaksızın yapılır. Söz konusu derslerin
AKTS değerleri, intibak yılının hesabında toplam AKTS kredisine dâhil edilir.

ç) Muafiyeti sağlanan derslerin Fakültedeki harf notu karşılıkları tespit edilerek öğrenci
bilgi sistemine girilir. Dikey geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerde bu işlem mezuniyet du-
rumuna geldiklerinde yapılır.

d) Öğrencilerin muaf olduğu derslerden her yılda ortalama 60 AKTS kredilik ders ge-
çileceği varsayılarak başarılmış derslerin karşılık geldiği yıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547
sayılı Kanunun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan derslerinin, kalan
öğretim süresi içerisinde başarı ile bitirilmesi gerekir.

e) 100’lük sistemden alınan notların 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu
Not Dönüşüm Çizelgesi kullanılır.

Mezuniyet diploması ve diploma eki
MADDE 25 – (1) Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Diplomalar, Rektör ile Dekan tarafından imzalanır. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere
geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır ve herhangi bir nedenle
yenisi verilmez. Verilen bir diplomanın kaybedilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ikinci bir
nüsha hazırlanır.

(2) Lisans öğrenimini tamamlayan ve GNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler
onur öğrencisi; 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.
Diplomada başarı derecesi gösterilmez, sadece öğrencinin başarılı olduğu ifade edilir. Gerek-
tiğinde diploma derecesi GNO hesaplanarak belirlenebilir.
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(3) Mezuniyet ve diploma ile ilgili diğer hususlarda Senato tarafından çıkarılan yönerge
hükümleri uygulanır.

(4) Öğrencilere diplomayla birlikte içeriği Senato tarafından belirlenen İngilizce dip-
loma eki verilir.

İlişik kesme ve kayıt sildirme
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin, Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi veya kayıtlarını

sildirmeleri halleri şunlardır:
a) Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
b) Üniversiteye kayıt sırasında, sahte veya yanlış bilgi ve belge verdikleri sonradan an-

laşılan öğrencilerin, bulundukları yıla bakılmadan, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite
ile ilişiği kesilir. Söz konusu öğrenciler, Üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen dip-
loma dahil belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

c) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, Dekanlığa yazılı olarak başvurur.
Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, istemesi halinde Fakültedeki öğrenim durumunu gös-
teren bir belge ile kayıt sırasında Fakülteye teslim ettiği diploması geri verilir.

ç) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeniyle kaydın
yenilenmemesinden dolayı, Fakülte Yönetim Kurulu ile Senatonun kararı ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda, hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine
getirmediği ders sayısı altı ve üzerinde olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

e) Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve alıp da devamı sağlanmayan dersler de dahil
olmak üzere başarısız ders sayısını beş ve altına indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

f) Verilen ek süreler sonunda; mezuniyet için devam koşulunu sağlamamış bir dersi ka-
lan veya devam koşulunu sağlamış olmakla birlikte birden fazla başarısız dersi olan öğrencilerin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

Disiplin
MADDE 27 – (1) Öğrenci disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları
uygulanır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kaydolmuş

öğrencilerin oluşmuş notları ve başarı durumları için; 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği hükümleri, öğrencinin lehine olan durumlarda ise bu Yönetmelik hükümleri uy-
gulanır.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10088 

—— • —— 
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10089 

—— • —— 
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10073 
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Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9946 
 

—— • —— 
 

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9819 
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Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10043 

—— • —— 
Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10044 

—— • —— 
Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10045 
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Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10046 

—— • —— 
Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10047 

—— • —— 
Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10048 
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İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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 9999 
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Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10055 

—— • —— 
Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10056 

—— • —— 
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10091/1-1 
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Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9965 

—— • —— 
Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9975 

—— • —— 
Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 10013 
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Rize 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10010 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10100/1/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10100/2/1-1 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10100/3/1-1 

 
—— • —— 

 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10102/1-1 
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10101/1/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10101/2/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MÜBADELE İLANI 
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden: 
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğümüze ait ekonomik ömrünü tamamlamış HEK’e ayrılan 

22 (Yirmiiki) adet muhtelif cins, model ve markadaki taşıt ile 537 Adet Hurda Malzemenin “4645 
sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve 
Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair kanununa” istinaden 04/03/2020 tarih 31058 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38. maddesi kapsamında 
mübadele ihalesi yapılacaktır. Mübadeleye İlişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin Adresi  :  Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü – Kemalpaşa 
Mahallesi Lise Caddesi No.13 ÇANAKKALE  

Tel No  :  0 (286) 217 52 60  
Faks No  : 0 (286) 213 43 24  
Elektronik Posta Adresi (Varsa) : …………. 
2- Mübadelenin 
a) Yapılacağı yer  : Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Destek 

Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro 
Amirliği Kemalpaşa Mahallesi Lise Caddesi No. 
13 ÇANAKKALE  

b) Tarihi ve saati  : 05/11/2021 tarihi saat:14:00 
c) Mübadele usulü  : Açık Artırma. İlk Teklifler Kapalı Zarf olarak 

verilecek ve Açık Artırım Usulü ise komisyon 
önünde sözlü olarak verilecektir. 

d) Mübadele ile doğudan ilgilenen kişi  : Destek Hizmetleri Şube Müdür V. Hasan 
TAŞKIN, Polis Memuru Mustafa YALÇIN, 
Polis Memuru Aygül KARAYAZI  

3- Mübadele Konusu Malın 
a) Adı  : HEK durumunda bulunan 22 (Yirmiiki) adet 

taşıt ve 537 adet hurda durumunda bulunan 
malzemenin mübadelesi. 

b) Niteliği, türü ve miktarı : HEK olarak değerlendirilmiş Ek-1/A ve Ek-
1/B’de belirtilen 15 Adet Binek, 1 Adet 
Minibüs, 3 adet Kamyonet ve 3 Adet Motosiklet 
ile 537 adet (7.000 Kg Demir Hurdası, 1.720 Kg 
Akü Hurdası ile 300 Kg Sarı Pirinç) hurda 
malzeme.  

4- Mübadele Karşılığında Alınacak Mala İlişkin Özellikler 
1. (10) adet 2021 Model Ford Tourneo Courier Kombi 1.5 L TDCİ 75 PS (190 Nm) 

(EURO 6.2) 6 ileri Manuel Trend Kullanılmamış Taşıt  
5- Değer Tespit Komisyonunca Belirlenen Tahmini Bedel 
Bu mübadelede idare tarafından verilecek malın tahmini bedeli 1.240.600,00 TL 

(BirmilyonikiyüzkırkbinaltıyüzTürkLirası) 
6- Geçici Teminat 
Mübadeleye katılacaklar mala ait tahmin edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere 

(37.218,00 TL) kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
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7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğü Destek 

Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği İhale Birimine adresine elden teslim 

edilecek ve zarfların alınıp tekliflerin okunmasından sonra açık artırma usulü yapılacaktır. 

Teklifler ihale komisyonu önünde sözlü verilecek ve açık artırım formu imzalanacaktır. 

8- Taşınır Malların ve Belgelerin Yerinde Görülmesi 

1. Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele 

tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 09:30-16:30 saatleri arasında Çanakkale İl 

Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Bölge Trafik Şube Müdürlüğü bahçesi) otoparkında 

görülebilir. 

2. Bu işe ait Şartname (belgeler), Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri 

Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğinde görülebilir. 

9- Mübadeleye Katılabilme Şartları 

1) İsteklilerin mübadeleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları zorunludur. 

a) 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, 

b) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

c) 37.218,00 TL den az olmamak üzere isteklilerin kendi belirleyecekleri miktarda geçici 

teminat alınacaktır. Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ÇANAKKALE 

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

ç) Vekaleten mübadeleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş mübadeleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,  

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının 

Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 

Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 

yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 

birimlerden ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ADLİ SİCİL 

BELGESİ, 

e) Tebligat adresini gösterir bir belgesini; sunmaları zorunludur. 

10- Mübadele dokümanı (Şartnameler) idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL 

(ElliTürkLirası) karşılığı İhale Dokümanı Satış Bedelinin, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne, 

yatırıldığına dair makbuzun; Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği ibraz edilmesiyle doküman buradan satın alınabilecektir.  
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11- Sözleşmesinin İmzalanması  

Sözleşme yapma süresi içinde Şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin 

tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması gerekmez. 

Mübadelenin tebliğ edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde gerçekleştirilmesi halinde 

sözleşme yapılmaz ve kesin teminat alınmaz. 

Bu hususların gerçekleşememesi halinde sözleşme yapılacak ve notere tasdik 

ettirilecektir. 

12- Verilen teklifler geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim 

günüdür. 

13- Konsorsiyum olarak mübadeleye teklif verilemez. 

14- İdare Mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

MÜBADELE EDİLECEK TAŞIT LİSTESİ EK-1 

S.N. 
PLAKA 

NO 
MARKASI 

Motor 

Hacmi 

cm³ 

Cinsi Model 
Motor 

Gücü 
KM 

HASAR 

DURUMU% 

OLARAK 

AÇIKLAMA 

1 17 A 0036 TOYOTA COROLLA 1598 BİNEK 2004 --- 460090 20% HEK-FAAL 

2 17 A 0037 TOYOTA COROLLA 1598 BİNEK 2004 --- 477262 20% HEK-FAAL 

3 17 A 0043 TOYOTA COROLLA 1598 BİNEK 2004 --- 278726 10% HEK-FAAL 

4 17 A 0055 TOYOTA COROLLA 1598 BİNEK 2005 --- 202985 10% HEK-FAAL 

5 17 A 0060 RENAULT MEGANE 1598 BİNEK 2005 115 BG 253880 15% HEK-FAAL 

6 17 A 0094 RENAULT MEGANE 1597 BİNEK 2005 --- 250693 20% HEK-FAAL 

7 17 A 0127 TOYOTA COROLLA 1598 BİNEK 2005 110 BG 248028 15% HEK-FAAL 

8 17 A 0223 FORD TRANSİT 2402 MİNİBÜS 2007 --- 351942 10% HEK-FAAL 

9 17 A 0255 HONDA VAREDERO 998 MOTOSİKLET 2007 --- 73000 10% HEK-FAAL 

10 17 A 0117 VOLSKWAGEN POLO 1390 BİNEK 2007 59 BG 177133 20% HEK-FAAL 

11 17 A 0126 
HYUNDAİ ACCENT 

ERA 
1599 BİNEK 2007 82 BG 207834 20% HEK-FAAL 

12 17 A 0015 FORD CONNECT 1753 KAMYONET 2008 90 BG 356983 15% HEK-FAAL 

13 17 A 0057 
HYUNDAİ ACCENT 

ERA 
1599 BİNEK 2008 112 BG 279126 10% HEK-FAAL 

14 17 A 0135 YAMAHA YBR 250 249 MOTOSİKLET 2008 14 KW 46939 5% HEK-FAAL 

15 17 A 0029 YAMAHA YBR 250 249 MOTOSİKLET 2009 14 KW 27055 5% HEK-FAAL 

16 17 A 0007 
HYUNDAİ ACCENT 

ERA 
1599 BİNEK 2009 82 KW 263118 15% HEK-FAAL 

17 17 A 0069 RENAULT MEGANE 1598 BİNEK 2009 82 KW 284913 10% HEK-FAAL 

18 17 A 0070 RENAULT MEGANE 1598 BİNEK 2009 82 KW 180645 15% HEK-FAAL 

19 17 A 0034 
HYUNDAİ ACCENT 

ERA 
1599 BİNEK 2011 82,4 KW 208368 20% 

HEK-GAYRI 

FAAL 

20 17 A 0106 FİAT LİNEA 1598 BİNEK 2011 77 KW 331611 15% HEK-FAAL 

21 17 A 0051 FORD CONNECT 1753 KAMYONET 2012 66 KW 303133 15% HEK-FAAL 

22 17 A 0284 
VOLSKWAGEN 

CADDY 
1968 KAMYONET 2020 75 KW 16084 70% 

HEK-GAYRI 

FAAL 

 10132/1-1 
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AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN TAHLİYE, TASNİF, İSTİF VE BİÇME 

İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Karadon TİM Tahliye, Tasnif, İstif ve Biçme işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 

Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 

Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. Maddesine Göre Açık İhale Usulü İhale 

Edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin  

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı  

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090 

Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 75 - 0 372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 

ve Satın Alınabileceği Yer 

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit 

Cad. No:125 ZONGULDAK 

2-TTK Ankara Misafirhanesi Aşkaabat Cad. 68. Sok. No:22 PK 06490 

Bahçelievler / ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi nurettin.yildiz@taskomuru.gov.tr 

2-İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  

a) Niteliği, Türü, Miktarı 18.000 m3 Ahşap Maden Direği TTK Karadon Taşkömürü İşletme 

Müessesesinin ihtiyacı olarak, Müessese stok sahalarına gelen ahşap 

maden direklerinin tahliye, tasnif, istif işleri ile Müessese hızarlarında 

imalat safhalarından geçirilmiş tahkimat malzemelerinin ocak 

arabalarına ve/veya kamyonlara yüklenmesi ve imalat malzemelerinin 

biçilme-boylandırılması işidir. 

b) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer 
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Maden direği stok-karo 

sahası ve hızarları. 

c) İşe Başlama ve Bitiş Tarihi ve 

süresi 

İşin başlama tarihi 01.01.2022 dur. İşe başlama tarihi her ne kadar 

01.01.2022 tarihi olarak belirtilmiş ise de ihale sürecinin herhangi bir 

sebepten veya sebeplerden gecikmesi halinde işin başlama tarihi 

sözleşmenin imzalanıp firmanın eline geçtiği tarih olarak esas 

alınacaktır. İşin süresi 12 (on iki ) ay olup bitiş tarihi 31.12.2022’dur.  

d) Şartname Bedeli 250,00 TL. 

e) Dosya No: 2115845 

3-İhalenin   

a) Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

b) Tarih ve saati 29.11.2021 15:00 
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4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 
Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir 

4.1.1 a)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 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tastiknamesi 

 b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

 1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2.İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi,  
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
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edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5-Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

6-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1.1. İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 

hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 

(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

6.1.2. Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş 

makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 

adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, 

taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması 

gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman 

defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest 

muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

6.1.3. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu 

ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin olarak;  

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

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

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

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 

belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak 

üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (İş deneyim belge 

düzenlemeye yetkili Kurumlardan İş bitirme belgesi, özel sektörde yapılan işlerde sözleşme ve 

buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). 

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

her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 

iş deneyim tutarı toplamının ise, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. 

Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 

kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 

birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 

Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 

zorunludur. 
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İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin 

yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 

ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.  

7-. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

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

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

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

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

9-Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı teklif alma 

Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif 

verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

10- Birim fiyat teklif cetvelindeki her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. 

Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş 

kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim 

fiyatların iş miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. iş kalemlerinin 

toplamları değerlendirmeye esastır. Talaşın satışı için teklif edilen fiyat piyasada talaş satışı rayiç 

bedelinin altına düşmemek ve mutlak suretle fiyatlandırılmak şartı ile talaş satış fiyatı verilecek 

ve diğer iş kalemlerinin toplamları üzerinden yapılan tekliflerin değerlendirilmesi sonucu ihaleyi 

alan istekli talaşı da teklif edeceği fiyattan satın alacaktır. 

Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır. 

11- Fiyat avantajı uygulanması 

11.1. Yerli İsteklilere fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen toplam bedelin % 3’ünden az oranda geçici 

teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

(İstekliler geçici teminatı, talaş satışı toplam tutarını tahmil, tahliye işlerinin toplam tutarı 

üzerine ekleyerek (toplayarak) bulunan toplam tutar (TL) üzerinden hesaplamak suretiyle en az % 

3 olarak vereceklerdir.) 

13- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

15- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

15.1.İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

15.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10133/1-1 
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TEST VE ÖLÇÜ ALETLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Test ve Ölçü Aletleri Temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 

İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre” Açık İhale Usulü “ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin  

a) Adı 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi 
Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090 Merkez/Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası 03722594783 - 03722591900 

ç) İhale Dokümanının 

Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer 

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

Merkez/Zonguldak 

2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 

Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer 

TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 

Birimi Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 

No:125 Merkez/Zonguldak 

e) Elektronik Posta Adresi devrim.utangac@taskomuru.gov.tr 

2-İhale Konusu Alımın  

a) Dosya No 2143063 

b) İKN 2021/668454 

c) Niteliği, Türü, Miktarı 6 kalem 

ç) Teslim Yeri 

Bülent Ecevit Caddesi No:125 TTK Makine ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı 

d) İşe Başlama Tarihi 

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare 

tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 

tebliğinden itibaren mal teslim edilecektir 

e) Teslim Tarihi 60 takvim günü 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Salonu 

b) Tarih ve saati 16.11.2021 Salı günü, saat:15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
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4.1.1 a) 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 

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

tasdiknamesi 

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

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi,  

4.1.7. İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 

listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

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

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

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

belge,  

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

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

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
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edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Teklifle birlikte malzemeye ait prospektüs, katalog vb. gibi tanıtıcı dokümanlar 

verilecektir. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

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

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 

Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17.Diğer hususlar:  

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

İlan olunur. 

 10134/1-1 
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125 GR TOMURCUK ÇAYI TENEKE KUTUSU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Teşekkülümüze ait 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü’nün 

(İyidere/RİZE) ihtiyacı olan, 5.000.000 Adet 125 gr tomurcuk çayı teneke kutu , %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’ uncu maddesi kapsamında, açık ihale 

usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.11.2021 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 

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

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

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

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

edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

8-  İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9- İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

10- Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    10009/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

DONATI Müş. Oto. Yapı Den. Lab. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Fevzi Çakmak 

Mahallesi 10504 Sokak No:48 Karatay/KONYA adresinde bulunan yapı malzemesi 

laboratuvarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 08.12.2009 

tarih ve 280 sayılı kararı ile verilen 196 no.lu “Laboratuvar İzin Belgesi” nin iptali ve kullanma 

hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı 

Denetim Komisyonunun (MYDK) 06.10.2021 tarihli ve 598/11 no.lu teklif kararıyla Bakanlık 

Makamından alınan 13.10.2021 tarihli ve 2031086 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 10108/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1977/96 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 10104/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Gaziosmanpaşa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/1136 Esas sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.  10105/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Mersin 5. İcra Müdürlüğünün 2006/1765 Esas sayılı takip dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur.  10106/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Manisa 1. İcra Müdürlüğünün 1991/5337 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 10107/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul Sanat Müzesi Vakfı, İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/09/2021 

tarihinde kesinleşen 15/06/2021 tarihli ve E:2019/268, K:2021/265 sayılı kararına istinaden 

dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 10103/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 20.10.2021 Karar No:7529 

ŞİRKETİN : 

• TİCARİ UNVANI  :  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü  

• MERKEZİ VE  

TEBLİGAT ADRESİ  :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:10 06530 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ  :  17.09.2021 

RUHSATIN: 

• KONUSU  :  İşletme ruhsat süresi uzatımı 

• KAPSADIĞI İL  :  Tekirdağ 

• YÜZÖLÇÜMÜ  :  1.687 hektar 

• HAK SIRA NUMARASI :  ARİ/TPO/3751 

• BAŞLANGIÇ TARİHİ  :  16.11.2001 

• VERİLİŞ TARİHİ  :  03.07.2002 

TALEP:  

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü sahip bulunduğu, yukarıda ili, yüzölçümü ve 

hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 16.11.2021 tarihinden 

itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 10 (on) yıl 

süreyle uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün süre uzatılmasına ait evrakı incelenerek 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin 

şekli, esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara 

uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/3751 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatının 

süresinin, 16.11.2021 tarihinden itibaren sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları 

ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 8 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, 16.11.2031 tarihine kadar 10 (on) yıl süreyle uzatılmasına 

karar verilmiştir. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 20.10.2021 Karar No:7530 

ŞİRKETİN : 

• TİCARİ UNVANI  :  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü  

• MERKEZİ VE  

TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:10 06530 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ  : 01.10.2021 

RUHSATIN: 

• KONUSU  : İşletme ruhsat süresi uzatımı 

• KAPSADIĞI İL  : Şanlıurfa 

• YÜZÖLÇÜMÜ  : 1.853 hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : ARİ/TPO/3752 

• BAŞLANGIÇ TARİHİ  : 27.11.2001 

• VERİLİŞ TARİHİ  :  10.07.2002 

TALEP:  

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü sahip bulunduğu, yukarıda ili, yüzölçümü ve 

hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 27.11.2021 tarihinden 

itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 10 (on) yıl 

süreyle uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün süre uzatılmasına ait evrakı incelenerek 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin 

şekli, esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara 

uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/3752 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatının 

süresinin, 27.11.2021 tarihinden itibaren sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları 

ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 8 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, 27.11.2031 tarihine kadar 10 (on) yıl süreyle uzatılmasına 

karar verilmiştir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 10079/1-1 



24 Ekim 2021 – Sayı : 31638 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bitlis Eren Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Yaz Öğretimi Yönetmeliği

–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


