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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 11/4/2013
Karar No : 343
Kahramanmaraş İdare ve Vergi Mahkemesinin bölge derecesinin 2’nci bölge olarak be-

lirlenmesine karar verilmiştir.
—— • ——

YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2002 tarihli ve 24679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Öğrenci evinin bakım, onarım ve demirbaş ihtiyaçlarını tespit ederek Sağlık, Kültür
ve Spor Daire Başkanlığına bildirmek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – Öğrencilerden alınacak öğrenci evi ücreti her öğretim yılı başında Yö-

netim Kurulunca belirlenir.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Öğrenci evi ücreti, her ayın yirminci gününe kadar peşin olarak alınır. Bir öğretim yılı

içinde iki kez ücretini geciktiren öğrencinin, Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci evi ile ilişiği

kesilir. Bir öğretim yılının tüm öğrenci evi ücretlerini peşin olarak ödeyenlere %10, bir yarıyılın

ücretini peşin olarak ödeyenlere de %5 oranında indirim yapılır.

Öğrenci evi ücreti, öğrenci evine kayıtlarını ayın birinci gününde yaptıranlardan tam,

birinci gününden sonra yaptıranlardan ise gün hesabı olarak alınır. Ayın bitiminden evvel kendi

istekleri ile ayrılan veya çıkarılan öğrencilerin ücretleri iade edilmez. Ancak, öğrenci evi ile

ilişkisi kesilen öğrenci ücretini peşin ödemişse, kalmadığı aylara ilişkin alınan ücretler öğren-

ciye iade edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Güvence parası, öğrencinin öğrenci evi ile kesin olarak ilişiği kesilmedikçe iade edil-

mez. Öğrenci evi ile ilişiği kesilen öğrenciye güvence parası iade edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – Öğrenci evlerinin bulundukları şehirlerin özellikleri ve ulaşım durum-

ları göz önüne alınarak öğrenci evi kapılarının kapalı kalacağı saatler Ankara’da Yönetim Ku-

rulu, Ankara dışında Yürütme Kurulunca tespit edilir. Öğrenciler, öğrenci evinde bulunmaya-

cakları tarihleri ve izinli çıkmak istedikleri yerin adresini gösteren bir dilekçe ile öğrenci evi

müdürlüğüne bildirmek şartıyla evci çıkabilirler. Bu maddede belirtilen hükümlere uymayan

öğrencilerin öğrenci evine kayıt yaptırırken verdikleri iletişim adreslerine bilgi verilir ve öğ-

renci evi ile ilişikleri kesilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (a) ve (b) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, zamanında öğrenci evi ücretini, güvence parasını,

kira, telefon, elektrik ücretlerini ödemeyenlerin öğrenci evi ile ilişikleri kesilir.

b) Öğrenci evi yönetimine doğru bilgi ve belge vermeyenlerin öğrenci evi ile ilişikleri

kesilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ı) bendi

eklenmiştir.

“ı) Öğrenci evinde sigara içmek.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (p) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Öğrenci evinde her türlü alkollü içki, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundur-

mak, kumar oynamak, öğrenci evine sarhoş gelmeyi alışkanlık haline getirmek”

“p) Geçerli bir mazereti olmadığı halde bir yarıyılda beş günden fazla öğrenci evine

geç giriş yapmak veya üç günden fazla haber vermeksizin giriş yapmamak.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Gelen ve giden evrak defterleri ”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Turgut Özal Üniversitesinden:
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Tıp Fakültesi hariç Turgut Özal

Üniversitesinde yürütülecek ön lisans ve lisans programlarında uygulanacak olan kayıt, eği-
tim-öğretim, sınavlar, notlar ve başarı durumu, mezuniyet ve diploma ile ilgili esasları düzen-
lemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ara sınav: Dersin okutulduğu yarıyıl içerisinde yapılan sınavları,
b) Bütünleme sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl içerisinde yarıyıl sonu sınavı yerine

geçen sınavı,
c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili

bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
ç) Ek sınav: Öğretim programındaki derslerden (YS/U) ve (DS/NA) notu bulunmayan,

staj hariç en fazla iki dersi FF  olan veya başarısız dersi bulunmayıp GNO’ları 2,00’ın altında
kalan öğrencilerden, en çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek
olanlara verilen ek sınav hakkını,

d) GNO: Genel not ortalamasını,
e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

meslek yüksekokulunda meslek yüksekokulu kurulunu,
f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokulunda meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
g) Kısa sınav: Öğretim elemanının önceden haber vermeden ders esnasında veya son-

rasında yaptığı sınavları,
ğ) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı

kapsayan yükseköğretimi,
h) Ön lisans: Ortaöğretimden sonra en az dört yarıyıllık veya iki yıllık bir programı

kapsayan yükseköğretimi,
ı) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden

dolayı ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavları,
i) Mütevelli Heyeti: Turgut Özal Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
j) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki

derslerin kredi toplamını,
k) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ben-

dinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olma-
yan programlardaki yabancı dil derslerini,
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l) Öğretim programı: Bölümlerin/Programların görüşleri alınmak suretiyle fakülte/yük-
sekokul/meslek yüksekokulu  kurulunca kararlaştırılan ve Senato tarafından kabul edilen öğ-
retim programını,

m) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir
veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

n) Seçmeli ders: Öğrencinin alması gereken zorunlu dersler dışında kendi bölümünün
ya da diğer bölümlerin seçmeli dersleri içinden isteği doğrultusunda aldığı dersi,

o) Senato: Üniversitenin Senatosunu,
ö) Transkript: Not döküm belgesini,
p) Uzatmalı öğrenci: Kayıtlı olduğu eğitim programından normal süresi içinde mezun

olamayan öğrenciyi,
r) Üniversite: Turgut Özal Üniversitesini,
s) Yarıyıl ders yükü: Öğrencinin bir yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerin kredi topla-

mını,
ş) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavı,
t) Zorunlu ders: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

İlk kayıt işlemleri ve gerekli belgeler
MADDE 4 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına Ölçme,

Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır.
(2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, 2547 sayılı Kanun hüküm-

leri çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Kayıt için is-
tenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve
adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, yukarıdaki hükümlere uymak şartı ile
yetkili temsilci eliyle de yaptırabilirler. Sundukları belgelerin yanlış ve eksik olduğu anlaşılan
öğrencilerin bulundukları yarıyıla bakılmadan, Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Yarıyıl kayıtları
MADDE 5 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca her yarıyıl başında Rek-

törlük tarafından ilan edilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Yarıyıl kayıtları
sırasında öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler belirlenir ve kaydı yapılır. Yarıyıl kaydının ya-
pılması için o yarıyıl ücretinin ödenmiş olması gerekir. Mazeretleri Rektörlük tarafından uygun
görülen öğrenciler, ders ekleme süresi içinde kayıt yaptırabilir. Yarıyıl kayıtlarını yaptırmayan
öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

Ücretler
MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Ön lisans ve lisans öğrencile-

rinden her öğretim yılında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda eğitim-öğrenim
ücreti alınır.

(2) Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.
(3) Yaz okuluna ilişkin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyet tarafından ayrıca tespit edilir.
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(4) Üniversiteden bir ya da iki yarıyıl geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, cezalı
oldukları yarıyıl ya da yarıyıllara ait ücretin %50’sini ödemek zorundadır.

(5) Normal öğrenim süresini tamamladığı halde mezun olamayan ve öğrencilik hakkı
devam eden ön lisans ve lisans öğrencileri ile ek süre kullanan çift anadal/yandal öğrencileri,
kredi başına Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti öder.

(6) Her türlü ek sınav ücreti ve ödeme şartları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Ön

lisans ve lisans dersleri yarıyıl esasına göre düzenlenir. Gerektiğinde yaz dönemi açılabilir. Yaz
dönemiyle ilgili hususlar Senatonun kararı ile belirlenir.

(2) Uygun görülen eğitim programlarında ikili veya gece öğretim programları düzen-
lenebilir. Bu durumda eğitim süresi Senatonun önerisi ile Mütevelli Heyetinin kabul ettiği esas-
lar çerçevesinde belirlenir.

(3) Her yarıyılın başlangıç ve bitiş tarihleri ile sınav dönemleri Senato tarafından be-
lirlenen akademik takvim ile ilan edilir.

(4) Resmi tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde ilgili
birimlerce önerilen eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlar, ilgili yönetim kurulu kararıyla Cu-
martesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Öğretim süresi, şekli ve dili
MADDE 8 – (1) Üniversitede ön lisans öğreniminin normal süresi iki yıl, lisans öğre-

niminin normal süresi dört yıldır.
(2) İngilizce hazırlık sınıfında geçen süre, izinli olunan dönemler ve Üniversiteden bir

veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları dönemler, öğrenim süre-
sinden sayılmaz.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, öğrenim süresinden sayılır. Yatay geçiş
yapan öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda ya da daha önceki programda geçirdiği
süreler de hesaba katılır. Daha önceden bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş, ÖSYM
tarafından yapılan sınav sonucu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilerin, önceki programlarından
aktarılan derslere karşılık gelen yarıyıl/yarıyıllar da öğretim süresinden sayılır.

(4) İngilizce hazırlık sınıfında geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan
ön lisans programlarından en fazla dört yıl, lisans programlarından en fazla yedi yıl içinde me-
zun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu
ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma
hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüsü devam eder.

(5) Öğretim; öğretim programında öngörülen teorik ve/veya uygulamalı dersler, uygu-
lamalar, proje, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, arazi üzerinde uygulama,
seminerler, bitirme çalışması/tezi, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(6) Aksi kararlaştırılmadıkça, her dersin süresi bir yarıyıldır.
(7) Üniversitede öğretim dili; dil programlarında kendi dillerinde, yabancı dilde öğretim

verilen programlarda İngilizce, diğer programlarda Türkçedir. Senatonun önerisi ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile belirli programlarda bir kısım dersler Türkçe veya İngilizce verilebilir.
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Ön lisans ve lisans programları, zorunlu, seçmeli ve ön şartlı dersler
MADDE 9 – (1) Bir bölümün ön lisans veya lisans programı ve ders kredi saat değerleri

bölüm/program başkanlığınca ilgili kurula önerilir. Ön lisans veya lisans programları, ilgili ku-
rullarca kabul edildikten sonra Senatonun onayı ile kesinleşir. Ancak, bu programlarda yer alan
derslerin verilecekleri yarıyıl veya yıla ilişkin değişikliklerle, açılacak veya kaldırılacak seçmeli
dersler hakkında ilgili kurul yetkilidir.

(2) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu
bölümün/programın müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri almakla yükümlüdür.
Seçmeli dersler, müfredatta yer alan sınırlamalar içerisinde kalmak kaydıyla öğrencinin ilgi
alanı ve isteği de göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.

(3) Bir dersin alınabilmesi için, daha önce alınarak başarılması gereken ön şartlı dersler,
ilgili bölüm başkanlığınca fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kuruluna önerilir ve kurulun
onayından sonra kesinleşir.

Ders yükü ve ders kayıtları
MADDE 10 – (1) Ders yükünün belirlenmesinde ve ders kayıtlarında aşağıda belirtilen

esaslar uygulanır:
a) Yarıyıl normal ders yükü, öğrencilerin kayıtlı oldukları programların ders progra-

mında belirtilen yüktür. GNO’ları en az 2,00 olan öğrencilerin ders yükü, kendi istekleri ve
akademik danışmanının onayı ile normal döneme ve alt yarıyıllara ait derslerden olmak üzere
en fazla üç ders artırılabilir. Çift anadal ve yandal öğrencileri için bu sınır aşılabilir. GNO’ları
2,00’ın altında olan öğrencilerin ders yükleri artırılamaz. Öğrencilerin isteği ve akademik da-
nışmanının onayı ile ders yükleri azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler en az iki ders almak
zorundadır.

b) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve/veya daha önce alma-
dıkları derslere kaydolmak zorundadırlar. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır.

c) Öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ilgili kurullarca be-
lirlenen diğer dersler alınır.

ç) Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir.
Bu dersin yerine, aynı yarıyıldaki seçmeli dersler arasından başka bir ders seçilebilir.

d) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve
GNO’su en az 3,50 ve üzerinde olan öğrenciler danışmanının onayı ile üst yıllara ait bir yarı-
yıldan iki, GNO’su 3,00 ve üzeri olan öğrenciler ise bir ders alabilirler. Üst yarıyıllardan alı-
nacak derslerde ders saatlerinin çakışmaması esastır.

e) Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin yarıyıl ders yükleri danışmanın önerisi ve
bölüm/program başkanının onayı ile en fazla 13 derse kadar artırılabilir.

f) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olmak, ön şartlı dersleri başaramamış
olmak, yarıyıl izni kullanmış olmak veya üniversitelerarası değişim programlarına katılmak
gibi nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrencilere ilgili fakülte/yüksekokul/
meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile üst iki yarıyıldan ders verilebilir. Ancak, bu öğ-
rencilerin yarıyıl ders yükü bulunduğu yarıyıldaki normal ders yükünü geçemez.

g) Normal ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra, akademik takvimde ayrıca
ilan edilen tarihlerde, öğrencinin danışmanının önerisi ve bölüm başkanının onayı ile kayıtlı
olduğu dersten çekilmesine izin verilebilir. Bu durumda derse (GC/W) notu verilir. Bir öğrenci
FF veya (DS/NA) notları ile daha önce başarısız olduğu ve tekrarlamak zorunda bulunduğu
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derslerden çekilemez. Bir öğrenciye bir dönemde en çok bir ders olmak üzere, lisans öğrenimi
boyunca en çok dört, ön lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten çekilme izni verilebilir.
Üniversite içinde bölüm değiştiren veya dikey geçiş yoluyla yerleşen öğrencilerin önceki prog-
ramlarına kayıtlıyken çekilmiş oldukları dersler toplam sayıya dâhil edilir. (GC/W) notu orta-
lama hesaplarına katılmaz. Daha önceki bir yarıyılda almış olduğu bir dersi, tekrar alıp sonra
bu dersten çekilen öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanırken daha önce aldıkları not ge-
çerli sayılır. Bir dersten çekilme durumunda olan öğrenci, o dersi açıldığı ilk yarıyılda almak
zorundadır.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 11 – (1) Her öğrenci, bir yarıyılda alacağı teorik derslerin en az %70’ine, se-

miner, laboratuvar, atölye, proje, bitirme çalışması/tezi ve benzeri çalışmalardan oluşan uygu-
lamalı derslerin ise en az %80’ine katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine getirme-
yen öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Daha önce alınan ancak başarısız olunan
teorik derslerde devam zorunluluğunun sağlanmış olması durumunda tekrar devam zorunluluğu
aranmaz. Öğrencinin devamsızlık durumu ilgili dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu
sınavlarından önce Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 12 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığı tarafından öğretim elemanları

arasından bir öğrenci danışmanı atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrencinin akademik ge-
lişimini ve performansını takip eder. Eğitim-öğretim ve kariyer konularında öğrenciye danış-
manlık yapar. Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinde öğrenciyi yönlendirir ve ge-
rekli onay işlemlerini yapar. Ancak, yarıyıl kayıtlarının yapılmasından ve yenilenmesinden öğ-
renci sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Notlar ve Başarı Durumu

Sınavlar
MADDE 13 – (1) Bir dersteki başarı değerlendirmesi, yapılması zorunlu ara sınav ve

yarıyıl sonu sınavının yanı sıra, dersin türüne göre laboratuvar/atölye çalışması, ödev, kısa sı-
nav, makale çalışması, vaka takdimi, proje raporu ve sunumu ile derslere etkin katılım gibi öl-
çütler üzerinden yapılır. Ölçmenin her ders için nasıl yapılacağı, ilan edilen ders bilgi formla-
rında belirtilir. Her yarıyılda en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınav
ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerin değerlendirilmesi, ilan edilen ders bilgi
formlarında belirtilir.

(2) Sınavlar dersin öğretim elemanı tarafından düzenlenir ve yönetilir. Sınav takvimi
ve sınavlarda görevlendirilen öğretim elemanları ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve
ilan edilir.

(4) Ara sınav, yarıyıl sonu, bütünleme ve mazeret sınavlarının sonuçları tüm sınavların
bitiş tarihini izleyen bir hafta içinde ilan edilir.

(5) Sınav evrakı, sınavların sona ermesini takip eden üç hafta içerisinde fakülte/yük-
sekokul/meslek yüksekokulu sekreterliklerince Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
teslim edilir ve en az iki yıl süre ile saklanır.

Bütünleme sınavı
MADDE 14 – (1) Öğrencilere, girmiş oldukları yarıyıl sonu sınavı sonucunda ders ba-

şarı notu olarak FF veya (YS/U) notları aldıkları dersler için bütünleme sınav hakkı verilir.
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(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınava giremeyen öğren-
cilere ilgili ders için bütünleme sınav hakkı tanınır.

(3) GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler sadece DD ve DC notu aldıkları derslerden
bütünleme sınavına girebilirler. Öğrenciler, yarıyıl içinde kayıtlı olmadıkları veya devamsız-
lıktan kalarak (DS/NA) notu aldıkları derslerden bütünleme sınavına giremezler.

(4) Bütünleme sınav hakkı verilirken yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaz.
(5) Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer.
(6) Bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.
Mazeret sınavı
MADDE 15 – (1) İlgili yönetim kurullarınca kabul edilen geçerli mazeretleri nedeniyle

ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemek ve sınavların sona erdiği tarihten
itibaren en geç üç iş günü içerisinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu
kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.

Notlar
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin her ders için aldıkları başarı notları, aşağıdaki eşdeğerlik

tablosunda yer alan 100’lük not sistemine uygun olarak, ilgili öğretim elemanı tarafından verilir
ve sınav evrakıyla birlikte öğrenci işleri birimine teslim edilir.

a) Başarı notlarının eşdeğerlik tablosu aşağıdaki gibidir:

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
PROGRAMLARI NOT SİSTEMİ

HARF-1 NOT HARF-2 NOT 4’LÜK NOT 100’LÜK NOT BAŞARI
SİSTEMİ SİSTEMİ SİSTEMİ SİSTEMİ DERECESİ

A AA 4 90-100 Pekiyi
A- BA 3,5 85-89 Pekiyi
B BB 3 80-84 İyi
B- CB 2,5 75-79 İyi
C CC 2 65-74 İyi (Mezuniyet Notu)
C- DC 1,5 60-64 Orta geçer
D DD 1 50-59 Orta geçer
F FF 0 0-49 Başarısız
b) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
1) E/I- Eksik (Incomplete).
2) BR/S- Başarılı (Satisfactory).
3) YS/U- Yetersiz (Unsatisfactory).
4) T/T- Transfer (Transfer).
5) G/P- Gelişmekte olan (Progressing).
6) M/EX- Muaf (Exempt).
7) DS/NA- Devamsız (Not Attended).
8) GC/W- Geri Çekildi (Withdrawn).
c) Ortalamaya katılmayan notlar için uygulanacak esaslar şunlardır:
1) E/I notu: Dönem içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir nedenle

ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan, ara sınav veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen
öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (E/I) notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden
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itibaren bir hafta içinde mazeretini belgelemek suretiyle öğrenci işleri birimine başvurur. İlgili
fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile mazeretleri kabul edilen öğ-
renci için mazeret sınav hakkı ya da ders eksiklerini tamamlamak üzere bir süre verilir. Bu sü-
rede tamamlanan ders yükümlülükleri veya yapılan sınav sonucunda verilen başarı notu, (E/I)
notunun yerine geçer. Ancak (E/I) notu aldığı halde süresi içinde her hangi bir başvuruda bu-
lunmayan öğrencinin E notu kendiliğinden FF notu haline dönüşür. Uzun süreli rapora bağlı
bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kara-
rıyla E notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

2) BR/S notu: Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğ-
rencilere verilir.

3) YS/U notu: Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden, ön lisans ve lisans
programına hazırlık programında alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçeve-
sinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

4) T notu: Üniversite dışından lisans programlarına geçiş yapan veya bir değişim prog-
ramına katılan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığı önerisi
üzerine ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş dersler için verilir.

5) G/P notu: Kredisiz dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte olan öğ-
rencilere verilir.

6) M/EX notu: Senato tarafından belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan mua-
fiyet sınavı sonucunda başarılı olunan dersler için ya da öğrencinin Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından alarak başarılı olduğu ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile denkliği
tanınarak muaf tutulduğu dersler için verilen nottur. (M/EX) notu ortalamaya katılmaz.

7) DS/NA notu: Derse devam zorunluluğunu veya ders uygulamalarına ilişkin yüküm-
lülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (DS/NA) notu, not orta-
laması hesaplamasında FF notu işlemi görür.

8) GC/W notu: Normal ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra, akademik tak-
vimde ayrıca ilan edilen tarihlerde, öğrencinin danışmanının önerisi ve bölüm başkanının onayı
ile kayıtlı olduğu dersten çekilen öğrencilere verilir.

Notlarda maddi hata
MADDE 17 – (1) Yapılan sınavların notları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından

ilan edildikten sonra maddi hata tespit edilmesi halinde, düzeltme işlemi için, öğrencinin ya da
ilgili öğretim elemanının, notların ilanını izleyen en geç bir hafta içinde ilgili bölüm/program
başkanlığına başvurması gerekir. Başvuru, bölüm/program başkanı tarafından bir hafta içeri-
sinde incelenerek ilgili dekanlığa/müdürlüğe gönderilir. Tespit edilen maddi hata ilgili yönetim
kurulu kararı ile düzeltilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.

Başarı durumunun belirlenmesi
MADDE 18 – (1) Bir dersten (BR/S), (M/EX), DD ve daha yukarı not alan öğrenci o

dersten başarılı sayılır. Herhangi bir dersten FF, (YS/U), (DS/NA) notu alan öğrenci ise o ders-
ten başarısız olup, bu dersi öncelikli olarak tekrarlaması gerekir. Tekrarlanması gereken se-
çimlik derslerin yerine aynı kredi değerine sahip başka bir seçimlik ders tercih edilebilir.

(2) Dördüncü yarıyılın sonundan itibaren GNO’su 1,80’in altında olan öğrenciler sına-
malı öğrenci olur. Sınamalı durumda olan öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri ders yükleri
normal yarıyıl ders yükünü aşamaz.
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(3) Sınamalı öğrenciler FF, (YS/U) veya (GC/W) notu aldıkları derslerin yanı sıra ön-
ceki yarıyıllarda DD veya DC notu aldıkları derslerden istediklerini tekrarlayarak genel not
ortalamalarını en az 1,80’e yükseltmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, kredisiz dersler
hariç hiçbir yeni derse kayıt yaptıramaz. Ancak, sınamalı bir öğrenci, herhangi bir yarıyıl ba-
şında kayıt yaptırabileceği bütün derslere kayıt yaptırdıktan sonra toplam ders yükü normal
yarıyıl ders yükünden daha az ise, danışmanının onayı ile o yarıyılda yeni dersler alarak toplam
ders yükünü normal ders yüküne tamamlayabilir. Ancak bu durumda daha önceki yarıyıllarda
alınamamış derslere, yaz öğretimi de dahil olmak üzere öncelik verilir.

(4) Sınamalı durumda olan öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan kulüplere başkan,
başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olamazlar.

(5) Sınamalı öğrencilikte geçen süre toplam öğrenim süresinden sayılır.
(6) Öğrencilerin güz dönemi başındaki sınamalı öğrencilik durumları, yaz öğretimi so-

nundaki GNO’larına göre belirlenir.
(7) Son sınıf öğrencileri ile Üniversiteye yatay geçiş yapan öğrencilere, geçişin yapıldığı

akademik yıl boyunca, dikey geçiş yapan öğrencilere de intibak programını tamamlayıncaya
kadar bu maddede geçen yeni ders sınırlamaları uygulanmaz.

(8) Yaz döneminde ders almak isteyen sınamalı durumdaki öğrenciler ile uzatmalı öğ-
renci statüsündeki öğrencilere yeni ders sınırlamaları uygulanmaz.

(9) Normal eğitim süresi içerisindeki ön lisans ve lisans öğrencilerinden GNO’su ilgili
yarıyılın sonunda 3,00-3,49 olanlar onur listesinde, 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek onur lis-
tesinde yer alırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından ilan edilir.

(10) Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin, kayıtlı olduğu bölümün
ön lisans/lisans programındaki dersleri başarı ile tamamlamış olması ve GNO’sunun 2,00’ın
altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi GNO’su 3,00’dan 3,49’a kadar olan öğrenciler onur,
3,50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olur. Onur ve Yük-
sek Onur listesine geçen öğrencilerin durumları, diplomalarında belirtilir.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 19 – (1) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla bulunduk-

ları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak, daha önce aldıkları ve başarılı sayıldıkları
dersleri de tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerli olup akademik or-
talamalara bu not dahil edilir.

Başarı notunun belirlenmesi
MADDE 20 – (1) Bir dersin başarı notu; (M/EX) notu hariç, o derse ait yarıyıl içi sınavı

kapsamında yapılan kısa sınavlar, alan çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, de-
vam, laboratuvar, staj ve benzeri çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavından alınan notlar esas alı-
narak dersin başarı değerlendirme sistemine göre belirlenir. Açılacak derslere ait başarı değer-
lendirme sistemi, her yarıyılın ilk haftası içinde dersin öğretim elemanı tarafından ders bilgi
formu ile ilan edilir.

(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde gösterilen süre içe-
risinde ilgili idari birime teslim edilir ve sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
ilan edilir.
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Sınavlarda kopya
MADDE 21 – (1) Sınavlarda kopya yapan/yaptıran veya kopyaya teşebbüs ettiği di-

siplin soruşturması sonucunda tespit edilen öğrenciye o sınavdan sıfır notu verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma

Derslerin kredi değeri
MADDE 22 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin ta-

mamı ile uygulama, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısının
toplamından oluşur. Kesirli krediler bir üst veya alt tam sayıya yuvarlanır. Avrupa Kredi Trans-
fer Sistemi (AKTS), bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan
öğrenim faaliyetlerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yü-
küne dayanan kredi sistemidir.

Yarıyıl ve genel not ortalamaları
MADDE 23 – (1) Bir yarıyılda alınan derslerin rakamsal başarı notlarının, o derslerin

kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bö-
lünmesiyle belirlenen nota yarıyıl not ortalaması denir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki ba-
samak yürütülüp yuvarlatılarak bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması ile hesaplanan
nota genel not ortalaması (GNO) denir. Ancak, GNO’nun hesaplanmasında sadece öğretim
programında bulunan dersler dikkate alınır.

Mezuniyet ve diploma
MADDE 24 – (1) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş

ve GNO’sunu en az 2,00 düzeyine çıkarmış, staj zorunluluğu olan bölümlerde stajını başarı ile
tamamlamış, ilgili yönetim kurulunun kararı ile mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere, fa-
külte/yüksekokul ile bölüm adı açıklanmak ve gerekiyorsa öğrenim görülen program da belir-
tilmek suretiyle ön lisans/lisans diploması verilir. Transkript ve diplomalar Türkçe ve İngilizce
olarak düzenlenir.

(2) Diploma almaya hak kazanmış öğrenciler, diplomalarını alabilmek için ilgili birim-
lerden temin edecekleri ilişik kesme belgesini ibraz etmek zorundadır.

Mezuniyet için ek sınavlar
MADDE 25 – (1) Durumu aşağıdaki şartlara uyan öğrencilere;
a) Staj hariç, öğretim programındaki derslerden (DS/NA) notu bulunmayan,
b) En fazla iki dersi FF olan,
c) Başarısız dersi bulunmadığı halde GNO’ları 2,00’ın altında olan,
ç) En çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek olan
öğrencilere ek sınav hakkı verilir.
(2) Birinci fıkradaki durumlarda olan ve ek sınav hakkı kullanacak öğrenciler, süresi

içinde ve usulüne uygun şekilde bu sınavlara girebilmek için başvuruda bulunmak zorundadır.
(3) Ek sınav hakkı, bu hakkın kazanıldığı yarıyılın sonundan bir sonraki dönemin baş-

lamasına kadar geçecek sürede sadece FF, DD ve DC notu alınmış derslerden tanınır.
(4) Bir öğrenciye mezuniyet koşulunu sağlamak için öğrenimi boyunca bir kez ek sınav

hakkı tanınır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İzin ve hakların saklı tutulması
MADDE 26 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim öğretim yılı başlangı-

cından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde, ilgili yönetim kurulu ka-
rarıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere eğitim öğretim süresi boyunca en fazla dört
yarıyıl izin verilebilir. Bu durumda öğrenci, izin talep ettiği her yarıyıla ait öğrenim ücretinin
1/3'ünü ödemek zorundadır.

(2) Hastalık, tabii afetler, ekonomik nedenler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik te-
cilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği ve ilgili yönetim kurulunun
uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere
ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın mey-
dana gelmesinden itibaren en geç onbeş gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvur-
ması ve durumunu geçerli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde
ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde ara sınav
ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(5) İzinli sayılan süreler, ilgili kararda belirtilmek şartıyla öğrenim süresinden sayıl-
maz.

Üniversiteden ayrılma
MADDE 27 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Bu öğrencilerin ilgili birimlerden alacakları ilişik
kesme belgelerini ibraz etmek şartıyla kayıtları silinir. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye,
isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte Üniversiteye teslim ettiği diplomaları ve
diğer belgeleri verilir. Ancak, öğrencinin içinde bulunduğu yarıyıl ücretinin tamamı tahsil edi-
lir.

Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilen öğrenciler
MADDE 28 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurum-

ları arasında yapılabilecek anlaşmalara göre, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tara-
fından öğrenciler, eğitimlerinin üçüncü yarıyılından itibaren, dört yarıyıla kadar yurt içindeki
ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına gönderilebilir. Gönderilen öğrencinin bu süre
içerisinde Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Sözleşmede
aksi belirtilmedikçe öğrenci, öğrenim ücretini Üniversiteye öder.

(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili yönetim
kurulları tarafından karara bağlanır.

(3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu
derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili kurul tarafından, diğer yükseköğretim kurumundan aldığı
notların 16 ncı maddedeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

Yatay geçiş
MADDE 29 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen öğ-

renciler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçe-
vesinde, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenci işleri birimine başvuruda bulu-
nabilirler. Başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği bölümün önerisi ve ilgili yönetim ku-
rulunun kararı ile kesinleşir.
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Ders muafiyeti
MADDE 30 – (1) Öğrenci; kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yükseköğrenimi sı-

rasında başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek koşuluyla ders ekleme ve bırak-
ma süresi sonuna kadar bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili yönetim kurulu bu talebi
inceleyerek yeterli gördüğü derslerden öğrenciyi muaf tutabilir.

(2) Bu durumdaki öğrencinin; hangi yarıyıldan başlayacağına ve azami öğretim süre-
sinden kaç yarıyıl düşüleceğine, muaf tutulduğu dersler ile bunların kredi toplamı göz önüne
alınarak ilgili yönetim kurulu karar verir.

Fazladan alınan dersler
MADDE 31 – (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. GNO’suna, seçmeli ders-

lerden sadece öğretim programında belirlenen kredi miktarı kadar ders en yüksek not alınandan
başlayarak katılır, artanlar katılmaz. Artan ve başarılı olunan dersler, fazladan alınan dersler
olarak transkriptte gösterilir.

Çift anadal ve yandal programı
MADDE 32 – (1) Öğrenciler, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları ile belirlenen

esaslara uygun olarak başka bir bölümün açmış olduğu ikinci bir programa ait çift anadal ve
yandal programı derslerini takip edebilirler. Öğrencilere, bu programa ait dersleri başardığında
çift anadal programı için diploma, yandal programı için sertifika verilir. Çift anadal ve yandal
programları Senatoca belirlenen esaslara göre yürütülür.

Ön lisans diploması
MADDE 33 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri

ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, GNO’su-
nu en az 2,00’a çıkarmış olan öğrencilere müracaatları halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlaya-
mayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması
verilir.

(2) Ön lisans diploması almak için başvuran öğrencilere, gerekli şartları sağlamak üzere,
25 inci maddede yer alan esaslara uygun olarak ek sınav hakkı verilir.

Burslu öğrenciler
MADDE 34 – (1) Öğrencilere verilecek burslarla ilgili hususlar Senato/Üniversite Yö-

netim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.
Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012-2013 eğitim öğretim yılı ve öncesinde kayıtlı öğren-

ciler hakkında, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri  2013-2014 eğitim öğretim yılı
başına kadar uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 35 – (1) 29/5/2012 tarihli ve 28307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turgut

Özal Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Turgut Özal Üniversitesinden:
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesinde

yürütülen eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktoru

unvanı almak üzere öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları, sınav ve de-
ğerlendirme, izin, kayıt silme ve diploma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dekanlık: Tıp Fakültesi Dekanlığını,
b) Fakülte: Tıp Fakültesini,
c) Fakülte Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ç) Mütevelli Heyet: Turgut Özal Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Üniversite Senatosunu,
f) Üniversite: Turgut Özal Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, Kayıt Şartları ve Öğrenci Statüsü

Öğrenci kabulü ve kayıt şartları
MADDE 5 – (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen şartlara göre

öğrenci kabul edilir ve Rektörlükçe belirlenen günlerde öğrencilerin kaydı yapılır. Kayıt için
istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu
ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Zamanında
başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

Eğitim öğretim ücreti
MADDE 6 – (1) Lisans öğrencilerinden her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heye-

tince belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.
Öğrenci statüsü
MADDE 7 – (1) Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabil-

mesi ve sınavlara girebilmesi için her dönem başında kaydını yaptırmış ve öğrenim ücretini
belirlenen zamanlarda yatırmış olması gerekir.

Yatay geçiş
MADDE 8 – (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin

Fakülteye kabulü; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğ-
retim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümle-
rine göre yapılır.
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(2) Başvuruda bulunan öğrencilerin değerlendirmeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Adayların; ayrılacağı yükseköğretim programında genel not ortalamasının 4,00 üze-

rinden en az 2,40 veya 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.
b) Adaylar, bulundukları öğretim programına kaydoldukları yıldaki yerleştirme puan-

larının %40’ı ile genel not ortalamasının 100 puan üzerinden %60’ının toplamına göre sırala-
nır.

c) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan ko-
misyon yapar.

ç) Kayıt dondurmuş olan öğrenciler yatay geçiş hakkından yararlanabilir.
d) Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürül-

mesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.
(3) Üniversite içi farklı puan türlerindeki programlardan geçiş için öğrencinin; ÖSYM

tarafından yapılan merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla tıp fakültesi için geçerli olan puan tü-
ründe aldığı yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki ba-
şarısında ikinci fıkra hükümleri dikkate alınır.

Kayıt yenileme
MADDE 9 – (1) Fakültede öğrenciler her yıl Üniversitenin ilgili kurullarının tespit et-

tiği usullere göre kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemi, akademik takvimde
belirtilen süreler içerisinde yapılır.

(2) Üniversitenin belirlediği şartlar çerçevesinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrenci-
lerin kayıtları yenilenmez, kayıtları yenilenmeyen öğrenciler öğrenime devam edemez ve sı-
navlara giremez. Öğrencinin zamanında ödemediği eğitim ücretleri, her yıl Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen oranda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Süresi, Öğretim Dili ve Yılı

Eğitim öğretim süresi
MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönem-

dir. Her dönem en az otuz iki hafta sürelidir. Burslu öğrenciler dahil, normal öğrenim süresi
altı yıl olan tıp eğitimi programını azami dokuz yıl içinde tamamlayamayan öğrenciler, ilgili
döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yap-
tırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan ya-
rarlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Eğitim öğretim dili
MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim dili Türkçedir.
(2) Fakültenin 1’inci dönemine yazılabilmek için adayların, Fakülteye giriş şartlarına

ve hakkına haiz olmaları ve anadili Türkçe olmayan öğrencilerin Türkçe yeterlik sınavını ba-
şarmaları gerekir.

(3) Fakülteye giriş hakkını kazanan, ancak Türkçe yeterlik sınavını başaramayanlar
ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlık sınıfı öğrenimi görürler. Başarılı olanlar dönem 1’e
başlatılırlar.

Yabancı dil seviye tespit sınavı ve ders muafiyeti
MADDE 12 – (1) Tıp Fakültesini kazanarak kayıt olan öğrenciler, İngilizce seviye tes-

pit sınavına tabi tutulurlar.
(2) Seviye tespit sınavında başarı düzeylerine göre kurlara ayrılır ve müteakip seneler-

deki İngilizce derslerini bu kurlara göre devam ettirirler.
(3) Daha önce TOEFL-IBT sınavından 68 veya akademik IELTS sınavından 5,5 veya

YDS sınavından 70 veya diğer ulusal ve uluslararası sınavlardan eşdeğeri veya daha yukarı
not aldığını belgeleyen öğrenciler ile başka bir üniversitenin hazırlık programını başarıyla ta-
mamladığını belgeleyen öğrenciler veya İngilizcenin anadil olduğu bir ülkede orta öğrenimle-
rini o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayan öğrenciler genel İn-
gilizce derslerinden muaf tutulurlar.
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Eğitim-öğretim şekli
MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim; dönem I, II ve III’te ders kurulları, dönem IV, V ve

VI’da staj esasına göre yapılır. Fakültede entegre sistem uygulandığından eğitimde teorik ve
uygulamalı dersler birlikte verilir. Yönetim Kurulu kararı ile Fakülte dışında uygulamalı ders
veya staj yapılabilir ve aynı amaçla Fakülte dışından öğrenci kabul edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam, Mazeret ve İzin

Devam zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik çalışmaları

gibi uygulamalı ve teorik derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır.
(2) Uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci,

o ders veya derslerin uygulama sınavına alınmaz. Devamsızlığın %20’yi geçmemesi halinde
öğrenci, devam etmediği uygulamalı çalışmaları, anabilim dalının imkânları ölçüsünde öğretim
üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci
o ders veya derslerin uygulama sınavına alınmaz.

(3) Teorik derslerin %25’inden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o
ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve (DS/NA) notu alır.

(4) Teorik derslerin %25’inden fazlasına mazeretli olarak devam etmeyen ve mazereti
Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz, maze-
retli olarak kalır ve FF notu alır.

Mazeretler
MADDE 15 – (1) Öğrencinin, eğitim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabil-

mesi için hastalığını herhangi bir sağlık kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve
bu raporun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti Yönetim Kurulunca
kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Mazeretlerle
ilgili her türlü müracaat, mazeretinin bitim tarihinden itibaren en geç iki hafta içinde Dekanlığa
yapılır. Mazeretin geçerli olması için Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.

İzinler
MADDE 16 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları haklı ve geçerli nedenlerin veya öğre-

nim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğ-
ması halinde Yönetim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin ve-
rilebilir. Öğrencinin eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde mü-
racaat etmesi gerekir. Bu durumda öğrenci talep ettiği döneme ait öğrenim ücretinin 1/3’ünü
ödemek zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Puan, Not, Derece ve Katsayılar

Puan, not, derece ve katsayılar
MADDE 17 – (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar,

notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir:
Transkriptte Gösterilen

Dereceler Başarı Notu Katsayı Eşdeğer Puan
Pekiyi AA 4,00 90-100
Pekiyi BA 3,50 80-89
İyi BB 3,00 75-79
İyi CB 2,50 65-74
Orta CC 2,00 60-64

FF 0,00 0-59
(2) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
a) BR/S: Başarılı (Satisfactory)
b) YS/U: Yetersiz (Unsatisfactory)
c) DS/NA: Devamsız (Not Attended)
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(3) Bunlardan;
a) (BR/S) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğ-

rencilere verilir.
b) (YS/U) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız olan öğ-

rencilere verilir.
c) (DS/NA) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini ye-

rine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (DS/NA) notu, not ortalaması hesabında
(FF) notu işlemi görür.

ALTINCI BÖLÜM
Dönem I, II ve III’e İlişkin Esaslar

Ders kurulu sınavları
MADDE 18 – (1) Dönem I, II ve III’te aşağıdaki ders kurulu sınavları yapılır:
a) Ders kurulu ara sınavı: Her kurulun sonunda yapılan ara sınavlar ders kurulu sınav-

larıdır.
b) Ders kurulu final sınavı: Her yarıyıl sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden

itibaren en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra o yarıyıldaki her ders kurulu için yapılan
sınavdır.

c) Ders kurulu bütünleme sınavı: Her yarıyıl için final sınavını takiben en erken yedi,
en geç yirmi bir gün içerisinde yapılır. Bütünleme sınavına; sadece final sınavına girme hakkını
elde eden, ancak mazeretli veya mazeretsiz olarak final sınavına girmeyen öğrenciler ve girip
de başarısız olan öğrencilerle notlarını yükseltmek isteyen öğrenciler girebilir.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeni ile herhangi bir ders kurulu ara sınavına gireme-
yen ve Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Ma-
zeret sınavı, bir defa ve Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

Ders kurulu geçme notu
MADDE 19 – (1) Her bir ders kurulu ayrı bir ders olarak kabul edilir ve ders kurulu

geçme notu her biri için ayrı ayrı hesaplanır.
(2) Her bir ders kurulu için geçme notu ders kurulu sınav notunun %50’si ile final no-

tunun %50’sinin toplamının verdiği puana karşılık olan nottur.
(3) Ders kurulu sınavından 100 tam puan üzerinden 75 puan ve üstü alan öğrenci, final

sınavına girmek zorunda değildir ve final sınavına girmek istemezse ders kurulu sınavı notu
geçme notu olarak kabul edilir.

(4) Final veya bütünleme sınavından en az 100 tam puan üzerinden 50 puan almak ge-
rekir.

(5) Final veya bütünleme sınavından 75 puan ve üstü alan öğrenci, ders kurulu puan
ortalaması geçme notunun altında kalıyorsa geçme notu CC olarak kabul edilir.

Dönem notu
MADDE 20 – (1) Sınavlarda 100 üzerinden alınan puanlar, bu Yönetmeliğin 17 nci

maddesindeki sınırlara göre nota çevrilir. Ders kurulu geçme puanı 100 tam puan üzerinden
60’tır. Sınav sonuçları öğrenciye dönem I, II ve III’te puan ve not olarak, dönem IV, V ve VI’da
sadece not olarak bildirilir.

Temel bilimler için dönem tekrarı
MADDE 21 – (1) Öğrenci, her bir dönemde toplam ders kurulu sayısının %50’sinden

fazla ders kurulundan FF alırsa bir üst döneme devam edemez, başarısız olduğu ders
kurulunu/kurullarını devam alarak tekrarlar.

(2) Öğrenci, her bir dönemde toplam ders kurulu sayısının %50 veya daha azından geç-
miş ve FF aldığı kurul/kurullardan devam almış olmak şartıyla bir üst döneme devam edebilir
ve başarısız olduğu ders kurullarının ara sınav, final ve bütünleme sınavlarına alt dönemdeki
öğrencilerle birlikte girer.

(3) Öğrenciler; alt dönemdeki sınavlarına girdiği ders kurulundan tekrar FF alma du-
rumunda bir üst döneme devam edemez, başarısız olduğu ders kurulunu/kurullarını devam ala-
rak tekrarlar.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Dönem IV ve V ile İlgili Esaslar

Dönem III’ten ders kurulu tekrarı
MADDE 22 – (1) Dönem III’teki toplam ders kurulu sayısının %50 veya daha azından

devam alarak FF almış olan öğrenciler bir üst döneme devam edebilir ve başarısız olduğu ders
kurullarının ara sınav, final ve bütünleme sınavlarına alt dönemdeki öğrencilerle birlikte gire-
bilir.

(2) Dönem III’ten ders kurulu tekrarı yapan ve yine FF alan öğrenci, öncelikle başarısız
olduğu ders kurulunu/kurullarını devam alarak tekrarlar. Tekrar aldığı ders kurulu/kurulları ile
çakışmayacak şekilde devam ettiği döneme ait stajlarını alabilir.

Stajlarda devam
MADDE 23 – (1) Stajlarda %80 devam zorunluluğu vardır. Mazeretli ya da mazeretsiz

%20’den fazla devamsızlıkları olan öğrenciler o stajdan FF notu alarak başarısız kabul edilirler.
%20’den az devamsızlığı olan öğrencilere klinik ve süre imkânları ölçüsünde devamsızlık sü-
resi telafi ettirilir.

Staj sınavı
MADDE 24 – (1) Dönem IV ve Dönem V stajlarında, her stajın sonunda önce pratik

(uygulamalı ve/veya sözlü) ve sonra teorik (yazılı)  sınav yapılır. Pratik sınavda 60 ve teorik
sınavda 50 ve üzerinde alamayan öğrenciler başarısız kabul edilir. Teorik ve pratik sınav not
ortalaması 100 tam puan üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı kabul edilir. Pratik sınav
değerlendirmelerinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 25 – (1) Dönem IV ve V’teki stajların bir veya daha fazlasından başarılı ola-

mayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken
on beş, en geç yirmi bir gün sonra alınır. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olama-
yan öğrenciye bir sonraki ders yılında ilgili staj veya stajları tekrarlama hakkı verilir. Dönem
IV ve V’e ait tekrarladığı stajların herhangi bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci
normal eğitim sürecinde devam eden diğer öğrencilerle birlikte devam alma zorunluluğu ol-
maksızın ilgili stajın staj sonu sınavına girer.

Staj notu
MADDE 26 – (1) Staj sonunda yapılan sınav veya staj bütünleme sınavıyla öğrencinin

staj notu belirlenir.
Dönem notu
MADDE 27 – (1) Dönem IV ve V’te başarılı öğrencilerin staj notlarını tespit için, uy-

gulama sınavının %50’si ile yazılı sınavının %50’si toplanır. Staj geçme puanı 100 tam puan
üzerinden 60’tır. Staj notlarının ortalamaları bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde gösterildiği
şekilde nota çevrilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dönem VI Aile Hekimliği-İntörnlük ile İlgili Esaslar

Dönem VI stajların değerlendirilmesi
MADDE 28 – (1) Bu dönemde öğrencilerin başarısı; her anabilim dalında yapılan ça-

lışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta müşahedeleri
ve epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve
klinik patolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, bu Yönetmeliğin 17 nci
maddesinde belirtilen notlarla değerlendirilir.

(2) Dokuz yıllık eğitim öğretim süresi sonunda öğrenimini tamamlayamayanlar, eğitim
öğretim ücretini ödemeye devam eder ve kalmış bulunduğu stajları tekrar ederler.

Aile hekimliği-intörnlük başarı notu
MADDE 29 – (1) Dönem VI’da başarılı öğrencilerin notlarını tespit için staj notlarının

ortalamaları bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde gösterildiği şekilde nota çevrilir. Her bir stajın
geçme puanı 100 tam puan üzerinden 60’tır.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diplomalar
MADDE 30 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir: 
a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Tıp öğrenimini tamamlayamayan veya ta-

mamlayamayacakları anlaşılanlara; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması
Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre ön
lisans diploması verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süre-
sini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 31 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç bir hafta içerisinde, dilekçelerini Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığına teslim ederek yaparlar. Bu itirazlar dönem koordinatörü ve/veya ilgili öğretim üyeleri
tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır ve öğ-
renciye bildirilir. Başka nedenle not değiştirilmez.

Sınav günleri ve şekli
MADDE 32 – (1) Sınav tarihleri ilan edildikten sonra Yönetim Kurulu Kararı dışında

değiştirilmez.
(2) Sınavlar yazılı ve/veya sözlü, teorik ve uygulama/pratik olarak yapılır. Gerekli hal-

lerde pratik sınav yapılmayabilir.
(3) Öğretim üye ve görevlileri daha önceden haber vererek veya vermeden, ders ve pra-

tikler esnasında bazı öğrencileri veya bütün sınıfı sınava alabilir.
(4) Öğrenciler, ilan edilen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadır. Sınavın teorik veya

pratik kısımlarından herhangi birine ya da zamanında sınava girmeyen öğrenci ilgili sınavdan
sıfır puan alır.

(5) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye FF notu verilir ve
ayrıca hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(6) Öğrenciler Senatoca belirtilen esaslar doğrultusunda ayrıca ortak zorunlu dersler
almak ve başarmak zorundadır. Ortak zorunlu dersler için, 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Başarı derecesi
MADDE 33 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespiti için

okudukları bütün dönemlerin notlarının ortalaması aşağıda gösterildiği şekilde dereceye çev-
rilir:

Not ortalaması Başarı derecesi
3,50 – 4,00 Pekiyi
2,50 – 3,49 İyi
2,00 – 2,49 Orta
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Turgut Özal Üniver-

sitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri, Senato, Fakülte Kurulu,
Yönetim Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygu-
lanır.

Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.
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19/4/13 CUMA 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

19 Nisan 2013 

CUMA 
Sayı : 28623 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

18 KALEM KOMATSU İŞ MAKİNASI YEDEĞİ SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1. İdarenin 

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

No.111  45500 Soma/MANİSA 

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

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

2. İhale konusu malın: 

a) - 

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

1 
18 Kalem Komatsu İş 

Makinası Yedeği Alımı 
49112 2013-0731 09.05.2013 - 14.00 180 Gün 

b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3. İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 

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

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

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

İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

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

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

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

kanunlara tabi değildir. 

9. Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 3309/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 3.000,00 TL ile en çok 63.162,16 TL arasında değişen; 

29/04/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 300 TL, en çok 

6.136,22 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 24 adet muhtelif vasıta (Binek Oto, Kapalı 

Kasa Kamyonet); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ 

ANKARA adresindeki ihale salonunda 30/04/2013 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. 

Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr 

internet adreslerimiz ile 0 (312) (243 13 04), (05), (06), (07) dahili 131 - 162 numaralı 

telefonlardan ulaşılabilir. 

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

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

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

Tüzel Kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 3069/1-1 

—— • —— 

1.500 ADET KUPON RAYLI İZOLE CONTA SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/49875 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa 

Bulvarı 06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05 

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

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 500 adet S49 raya ve 1000 adet UIC 60 Raya 

uygun Kupon Raylı İzole Conta 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu’na 17/05/2013 Cuma günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol 

Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) 

KDV dahil 200,-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. 3338/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DUMLUPINAR-UŞAK İSTASYONLARI 

ARASINDA RAY KAYNAĞI YAPILMASI İŞİ 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/47375 

1 - İdarenin 

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

No: 121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR 

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

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

d) İhale Dokümanlarının  

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

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

Uşak İstasyonları Arasında Ray Kaynağı Yapılması İşi. 

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 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 30.04.2013 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

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

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

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 3226/1-1 

—— • —— 
KATLI OTOPARK YAPTIRILACAKTIR 

Bağcılar Belediye Başkanlığından: 

1 - Bağcılar İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2818 ada ile 2817 ada arasındaki uygulama imar 

planlarında park alanında kalan tescilsiz alanda yer altı katlı otopark yapılması ve bunun için 

yapılacak yatırım bedelinin aylık kira bedeline mahsup edilmek üzere 30 yıl süre ile ihale yoluyla 

kiraya verilecektir. 

2 - Tespit edilen yatırım bedeli 2.892.875,00 TL + KDV’dir. 

3 - Aylık Muhammen kira bedeli 5.000,00 TL’dir. 

4 - Geçici teminat bedeli 1.800,00 TL’dir. 

5 - Şartname 250,00 TL bedel karşılığında Plan Proje Müdürlüğünden temin edilebilir. 

6 - İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı D.İ.Kanununda istenen belgelerin yanında 

şartnamede belirtilen belgelerdir. 

8 - İhale 30.04.2013 tarihinde saat; 09:30’da Belediye Encümen Salonunda 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

9 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ile ilgili dosyalarını 29.04.2013 tarihinde saat; 

17:00’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

 3291/1-1 
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144 ADET KONUT VE ALTYAPI İLE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI 

YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kaynarca Belediyesi Toplu Konut İşletmesinden: 

Kaynarca Belediyesi adına kayıtlı olan Sakarya ili, Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi 

F24C21B3B pafta, 224 ada 1 parsel üzerinde 13.268,39 m2 arsa üzerinde, 3 tipte toplam 144 adet 

daire ve bağımsız bölüm ile ortak alanlar kafeterya dahil toplamda 16.904 m2 inşaat alanı ile 

Altyapı Çevre Düzenleme işlerinin; Tüm masraf ve giderleri YÜKLENİCİ'ye ait olmak üzere; 

Arsa Muhammen bedel karşılığı Gelir Paylaşımı Esasına göre ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36 

maddesi gereği Kapalı Teklif usulüyle 29.04.2013 günü saat 11.00 da Kaynarca Belediyesi 

Encümeninde yapılacaktır. 

İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeşgün) takvim günüdür 

Adresi : Konak Mahallesi Şehit Gürkan Türk Cad. No: 4 Kaynarca Belediyesi 

Kaynarca/SAKARYA 

Tel : 0(264) 871 20 96    Fax: 0(264) 871 30 79 

  E-Posta : iletisim@sakaryakaynarca.bel.tr. 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE 

İSTENİLEN BELGELER 

a) Tebligat için adres beyanı; irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik 

posta adresi. 

b) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 

Odası Belgesi. 

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

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

gösterir belge. 

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

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

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

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

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

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

d) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden geriye doğru 

15 gün içinde düzenlenmiş belge temin edecekler. 

e) Gelir ve Kurumlar Vergi Borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden ihale tarihinden 

geriye doğru 15 gün içinde düzenlenmiş belge temin edecekler. 

f) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte 

bulunacak/katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

g) Ortak girişimler ihaleye katılabilirler. Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan 

gerçek veya tüzel kişilerin, (b), (c) (d), (e) (f) (t) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları 

gerekir. 

h) İsteklinin ihale konusu olan konut işi veya benzer işlere ait olarak son 15 (onbeş) yıl 

içinde tek sözleşmeye dayalı verilecek en az 7000 m² (yedibin) m² konut işi veya benzer işler 

yapmış ve teslim etmiş olduğuna dair iş deneyim belgesini sunacaktır. 
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i) İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %80'ini, diğer 

ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %20’sini sağlaması zorunludur. 

j) 26038 sayılı 29/12/2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan yapım işlerinde iş 

deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B üstyapı (Bina ) Grubu 

işlerinden 3. grup işler. İlk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde geçici kabulü 

yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlere 

ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. 

k) Mali Durum Bildirisi; kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisinden herhangi 

birisinin teklif edilen toplam maliyet bedelinin % 10’nundan az olmaması gerekmektedir. 

l) İdari şartnamede Madde.2 de belirtilen bağımsız bölümlerin satışından gelecek gelir ve 

toplam ihale bedeli olan 12.688.000,00 TL(onikimilyonaltıyüzseksensekizbintürklirası)nın 

%3'üne denk gelen 380.640,00 TL (Üçyüzseksenbinaltıyüzkırktürklirası) ‘den az olmamak üzere 

istekliler kendi belirleyecekleri tutardaki geçici teminat vereceklerdir. 

m) Geçici teminat mektup süresi 28.07.2013 tarihinden önce olmamak üzere istekli 

tarafından belirlenir. 

n) Ekonomik acıdan en avantajlı teklif yüzdelik oran üzerinden idare payını en yüksek 

verene göre belirlenecektir. 

o) (İç Zarf)Teklif Mektubu (Teklif Mektubu örneğine uygun) 

p) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından 

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir 

Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname. 

q) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

r) Yapı Araçları Taahhütnamesi 

s) Teknik Personel Taahhütnamesi 

t) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

1 - Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

2 - Taahhüt 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 tutarı için ise teklif edilen 

bedelin %15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 

kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son üç yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

u) İhale dosyası Kaynarca Belediyesi Toplu Konut İşletme Müdürlüğünde görülebilir, 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 7.500,00 TL(yedibinbeşyüztürklirası) karşılığı 

Kaynarca Belediyesi Toplu Konut İşletmesi Müdürlüğünden satın alacak olup, teklifler ihale günü 

saatine kadar Belediye Encümenine elden teslim edileceği gibi aynı adrese iadeli ve taahhütlü 

posta vasıtasıyla gönderebilirler. 

v) Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

İlan olunur. 3360/1-1 
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9 (DOKUZ) ADET SÜRÜCÜLÜ, 7 (YEDİ) ADET SÜRÜCÜSÜZ 

BİNEK ARAÇ KİRALANACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ihtiyacı 9 (dokuz) adet sürücülü, 7 (yedi) adet 

sürücüsüz binek araç, ‘’Hizmet Aracı Kiralama Teknik Şartnamesi’’ne uygun olarak ve ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan kiralanacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini (130.-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 - İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER: 

a) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname, ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten 

yazılı taahhütname ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 30.04.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satın 

Alma 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 iç zarfları aynı gün 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler iç zarfların açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler dikkate alınmayacak 

ve teklifler toplam tutar üzerinden değerlendirilecektir. 

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

tutarda (ilişik örneğe uygun) süresiz geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine vermekte 

serbesttir. 3319/1-1 



19 Nisan 2013 – Sayı : 28623 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

318 ADET KANADA, 62 ADET SELVİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 380 ADET 

(TAHMİNEN 253 TON) KAVAK AĞACI SATILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 

1 - Fabrikamız Sahasında mevcut 318 adet Kanada, 62 adet selvi olmak üzere toplam 380 

adet (Tahminen 253 ton) Kavak Ağacı satılacaktır. 

2 - İhale 30/04/2013 Salı günü, Saat 14:00’de Fabrikamız ofis binası toplantı salonunda 

kapalı zarfta teklif alma usulü ile yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ise açık 

artırma ve pazarlık usulü ile ihaleye devam edilecektir. (İHALEYE TL. 50.000,00 ELLİBİN TL. 

MUHAMMEN BEDELLE BAŞLANILACAKTIR.) 

3 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belgelerin aslı yerine 

suretleri verilmesi halinde bunların noterden onaylı olması gerekmektedir. 

a) GERÇEK ve TÜZEL KİŞİLERDEN; 

1 - Teklif Mektubu, 

2 - Teminat belgesi, 

3 - Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış bir örneği, 

4 - Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi, Tüzel Kişilik olması halinde ise Ticaret 

Sicil Gazetesi veya İmza Sirküleri ile Noter Tasdikli yetki belgesi. 

4 - Kavak Ağaçları peşin bedelle satılacak olup, Satış bedelinin tamamı ile bu bedelin 

KDV’si teslimat anında peşin tahsil edilecektir. 

5 - Geçici teminat tutarı teklif edilen bedelin %3’ünden az olmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını İhalenin yapılacağı gün ve saat’e kadar Fabrikamız 

Haberleşme servisine vermiş olacaklardır. 

7 - İhale Konusu malzemenin tamamı için teklif verilecektir. Teklifler KDV. Hariç TL. 

olarak verilecek ve 60 gün opsiyonlu olacaktır. 

8 - Postadaki gecikmeler ve bu ilandan önce yapılan müracaatlar ile vaktinde verilmeyen 

teklifler dikkate alınmayacaktır. 

9 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri Fabrikamız Ticaret Servisinde görülebilir ve KDV. 

Hariç TL. 50,00 bedel karşılığı temin edilebilir. 

10 - İhale Konusu olan Kavak Ağaçları ihaleden önce Fabrika görevlileri nezaretinde 

Fabrika sahasında görülebilir. 

11 - İhale Yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada İhale Komisyon Kararı 

üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün 

tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

12 - İş bu ihale konusu Kavak Ağaçları satışı 4734 ve 4735 Sayılı kanuna tabi değildir ve 

İdare İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 3213/1-1 
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2013 YILI KORUYUCU GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR 

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

2013 YILI KORUYUCU GİYİM EŞYASI SATIN ALINMASI alımı 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/46161  

1 - İdarenin  

a) Adresi : TATARKÖY MEVKİİ PK:17 39750 

LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ  

b) Telefon ve faks numarası : 2884644237 - 2884644160  

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

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

   internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı 

bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları 

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 

idari şartnameden ulaşılabilir.   

b) Teslim yeri : HEAŞ Genel Müdürlüğü/Merkez Ambarı   

c) Teslim tarihi : Yüklenici İş Güvenlik Malzemelerini Sözleşmenin 

imzalanmasına müteakip 30 (OTUZ) takvim günü 

içerisinde İdareye teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : HEAŞ Genel Müdürlüğü Tatarköy Mevkii P.K. 17 

Lüleburgaz/KIRKLARELİ   

b) Tarihi ve saati : 07.05.2013 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

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

Sanatkarlar Odası belgesi;  

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

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

kriterler:  

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.  

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

kriterler:   

4.3.1.  

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:   

1. Elektrikçi Güvenlik Ayakkabıları: TS EN ISO 20345 Standardına uygun olacak. 

2. Mekanikçi Güvenlik Ayakkabıları: Birleşik Avrupa Koruyucu Malzeme Standartlarına 

(Standart Pour Communnite European) TS EN ISO 20345'e (S3) uygun olmalıdır. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TR (Türk Lirası) karşılığı HEAŞ 

Genel Müdürlüğü/Malzeme İkmal ve Ticaret Müdürlüğü / Ticaret Servisi adresinden satın 

alınabilir.  

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TR (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıflar 

Bankası Lüleburgaz Şubesi TR53 0001 5001 5800 7293 6379 26 nolu hesaba yatırmak 

zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin 

ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 

üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HEAŞ Genel Müdürlüğü/Muhaberat Servisi 

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

gönderilebilir. 

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

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

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 3308/1-1 
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LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale 

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

İhale kayıt numarası : 2013/48535 

1 - İdarenin  

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 

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

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

     internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

  I. BÖLGE: 11.250 Mt. Isparta - Şarkikaraağaç’ta 

Karotlu Linyit Sondajı, 

  3.750 Mt. Isparta - Şarkikaraağaç’ta Kırıntılı Linyit 

Sondajı   

  (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) 

olmak üzere toplam 15.000 Metre. 

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

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 

tebliğinden) itibaren, 10 (on) takvim günü içinde, en az 

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

ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır (işe başlama 

tarihinde üç adet makinenin de aynı anda işe başlamış ve 

faal olması zorunludur). işin süresi işe başlama (İşe 

başlama tarihi bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak 

dönme tarihi) tarihinden itibaren 240 (ikiyüzkırk) takvim 

günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi 

Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (KL Blok Kat: 2).  

b) Tarihi ve saati : 06/05/2013 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

mektubu, 

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

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

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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

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

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

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

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

belge. 

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

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

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

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

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1 Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden Sondaj 

işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

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

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

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

da gönderilebilir. 

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

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

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

işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

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

Kanunlara tabi değildir. 3249/1-1 
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KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR 

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

Kireç Taşı alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık 

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

İhale Kayıt Numarası : 2013/45497 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Nurhak Yolu Üzeri Elbistan / KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 344 419 16 09 Fax : 0 344 419 16 17 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14.000 Ton Kireç Taşı Alımı 

b) Yapılacağı yer : Elbistan Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İdari Şartnamede belirtilmiştir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Elbistan Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 30.04.2013 Saat : 14.00 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

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

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

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

tarafından 7.1.nci maddesinin (a) 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 ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) 

bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır” 

4.3 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 

4.3.1 - Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu 

belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya 

kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya 

fabrikalarımız laboratuarlarında alınmış rapor olacaktır. 

4.3.2 - İş deneyim belgeleri 

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

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin 

% 30’undan az olmamak üzere; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri 

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, verilmesi zorunludur. 

4.3.3 - İşletme ruhsatı 

4.3.4 - İşletme izin belgesi 

5 - İhale sadece yerli isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Elbistan Şeker Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 

100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 30.04.2013 günü, saat 14.00'a kadar Elbistan Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta 

ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır. 

8 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (Yüzde üç)'ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - İş bu şartname konusu alım ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanuna tabi değildir. 3194/1-1 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 19 Nisan 2013 – Sayı : 28623 

 

ULUSLARARASI İHALEYE DAVET 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden: 

 

ESKİŞEHİR KENTSEL GELİŞİM PROJESİ - BİLEŞEN 1 

PROJE ADI: ESKİŞEHİR KENTSEL ULAŞIM VE TOPLU TAŞIM PROJESİ 

PROJE NO: 1997 E 060 0430 

ESKİŞEHİR TRAMVAY SİSTEMİ İÇİN Ri60-13 (60R2) RAYI TEMİNİ VE TESLİMİ 

 

İhale kayıt numarası : 2013/45396 

1 - İdarenin   

a) Adres : Arifiye Mah. 2 Eylül Caddesi No: 53 ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : +90 222 211 55 00 / 1321  

  Faks : +90 222 220 42 36 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@eskisehir-bld.gov.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

    türü ve miktarı : Eskişehir Tramvay Sistemi İçin Ri60-13 (60R2) 

Rayı Temini ve Teslimi, Tip: Ri60-13 (60R2), 

Uzunluk: 42.804,00 metre 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu  

b) Tarih ve saati : 20/06/2013, Perşembe Günü, Saat 11.00 (Yerel saat) 

4 - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Eskişehir Kentsel Gelişim Projesi, Bileşen 1 

olarak bilinen, tramvay sisteminin şehre kazandırılması ve uygulanması amacıyla, uluslararası bir 

finans kurumu olan Avrupa Yatırım Bankası’ndan kredi temin etmiştir. Finans Anlaşması 

çerçevesinde bu ihale ile ilgili ödemeler anılan kredi ile sağlanacaktır. Bu ihale uluslararası açık 

ihale olacaktır. İhaleye seçilebilir ülkelerin Firmaları ve Ortak Girişimleri/Konsorsiyumları 

katılabilirler.  

5 - İhale konusu işin temel amacı Eskişehir Tramvay Sistemi İçin Ri60-13 (60R2) Rayı 

ihtiyacının temini ve teslimidir. Temin edilen tüm malzemeler EBB’nin Eskişehir/Türkiye’deki 

stok sahasına teslim edilmelidir. 

6 - EBB, malzeme teslim süresi 8 (sekiz) ay olan Eskişehir Tramvay Sistemi İçin Ri60-13 

(60R2) Rayı Temini ve Teslimi İşi ile ilgili olan üretici ve ihale konusu alanda faaliyet gösteren, 

yeterli tecrübeye sahip tedarikçi durumundaki Teklif Sahiplerini kapalı tekliflerini vermeye davet 

etmektedir. 

7 - İhale, Avrupa Birliğinin Yönergesinde belirlenen işlemlere göre gerçekleştirilecektir. 

İhale “iki zarf” yöntemine göre aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir. 

- Zarf A (Teknik Teklif), başvuruyu yapana bağlı olarak tek firma veya ortak 

girişim/konsorsiyum için tüm yasal ve destekleyici dokümanlarla birlikte detaylı son yeterlilik 

sunumunu içerecektir. 

- Zarf B (Mali Teklif), doldurulmuş Teklif Formu ve Teklif Eklerini, Fiyatlandırılmış 

Metraj Cetvellerini ve Geçici Teminatı içerecektir. 

Zarf A ve Zarf B aynı gün ve saatte açılacaktır. 

8 - Detaylı bilgi edinmek, ihale dokümanlarını incelemek ve/veya temin etmek için 

aşağıdaki adrese başvurulabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 

Satın Alma Dairesi Başkanlığı 

Arifiye Mah. 2 Eylül Cad. No: 53   26100 

ESKİŞEHİR 

Tel : +90 222 211 55 00 - 1321 

Faks : +90 222 220 42 36 

ihale@eskisehir-bld.gov.tr 
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9 - Yukarıdaki Sözleşme için İngilizce ve Türkçe olan tüm ihale dokümanları, iş adı 

belirtilerek Vakıf Bank Eskişehir Merkez Şubesi’ne IBAN No: TR 23 0001 5001 5800 7292 7667 

27, 200 Euro tutarındaki geri ödemesiz ücret yatırılarak yukarıdaki adresten temin edilebilir. 

İhale Dokümanlarına ait elektronik kopyalar, İdare’nin internet sayfasında 

(http://www.eskisehir-bld.gov.tr) PDF formatında 19/04/2013 tarihinden itibaren incelenebilir. 

Yazılı format ile elektronik format arasında bir çelişki olması durumunda veya herhangi bir 

sebeple elektronik format okunamadığı zaman yazılı format geçerli olacaktır. 

10 - Teklifler, Fiyat Teklifi’nin %3’ ünden (yüzde üçünden) az olmamak üzere Teklif 

Sahiplerinin kendi belirleyecekleri tutarda ve teklif para birimindeki geçici teminatla birlikte 

sunulmalıdır. Geçici teminatın formatı, ihale dokümanlarında belirtildiği şekilde olacaktır. 

11 - Tüm teklifler 3 Adet (1 orijinal+2 kopya) İngilizce, 3 Adet (1 orijinal+2 kopya) 

Türkçe nüsha ve İngilizce-Türkçe metinleri ihtiva eden CD kopya en geç 20/06/2013 saat 11.00 

(yerel saat)’e kadar yukarıda 8. maddede belirtilen adrese teslim edilecektir. Yukarıda belirtilen 

saatten geç gelen teklifler reddedilecektir. 

12 - Teklifler aynı gün saat 11.00’de (yerel saat) katılmayı tercih eden Teklif Sahiplerinin, 

noterin ve basının huzurunda açılacaktır. Teklifler iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir ancak postadaki gecikmeler kabul edilemez. Elektronik posta ile gönderilen 

Teklifler hiçbir surette kabul edilmez. 3168/1/1-1 

————— 

LETTER OF INVITATION TO İNTERNATIONAL TENDER 

ESKISEHIR GREATER MUNICIPALITY 

 

ESKISEHIR URBAN DEVELOPMENT PROJECT - COMPONENT 1 

PROJECT NAME: PROJECT OF URBAN TRANSPORT AND PUBLIC TRANSPORT FOR 

ESKISEHIR 

PROJECT NO. 1997 E 060 0430 

SUPPLY AND DELIVERY OF RAIL Ri60-13 (60R2) FOR ESKISEHIR TRAM SYSTEM 

 

Tender Code No : 2013/45396 

1. Employer’s  

a) Address : Arifiye Mah. 2 Eylul Caddesi No: 53 

ESKISEHIR 

b) Phone and Fax No’s : Phone : +90 222 211 55 00 / 1321 

  Fax     : +90 222 220 42 36 

c) e-mail address (if any) : ihale@eskisehir-bld.gov.tr 

2. Type, Characteristics and Quantity of 

    the Tendered Works : SUPPLY AND DELIVERY OF RAIL Ri60-

13 (60R2) FOR ESKISEHIR TRAM 

SYSTEM 

  Type ; Ri60-13 (60R2), Length : 42.804 m 

3. 

a) Place : The Greater Municipality of Eskisehir 

Council Room 

b) Date and Time 

of Tender : 20/06/2013, Thursday, Time 11:00 (Local 

Time) 

4. For the purpose of making earn of and implementation of the tram system for the city, 

known as Component 1 of Eskisehir Urban Development Project of the Greater Municipality of 

Eskisehir (EBB) has received a loan from an international financing institution, namely European 

Investment Bank (EIB). Payments related to this tender will be covered by the loan mentioned 

within the frame of financial agreement. This will be an international open tender. Companies and 

Joint Ventures/Consortiums from the eligible countries may participate in the tender. 
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5. The main aim of this tender is to supply and delivery of rail Ri60-13 (60R2) 

requirement of tram system for Eskisehir. All kinds of materials supplied should be delivered to 

the stock area of EBB in Eskisehir/Turkiye 

6. EBB invites the bidders who are the manufacturers, work at the section namely the 

field of the tender, have the adequate experience and interested in the Supply and Delivery of Rail 

Ri60-13 (60R2) For Eskisehir Tram System which delivery period is 8 (eight) months to submit 

their sealed proposals.  

7. Bidding will be conducted in accordance with the procedures as defined in the 

Guidelines of European Union. Tender will be carried out according to the “two envelopes” 

system as follows. 

- Envelope A (Technical Proposal) will comprise the presentation of post qualification 

together with all legal and supporting documents for a company or joint venture/consortium 

depending on the applicant.  

- Envelope B (Financial Proposal) will comprise Proposal form which is filled in and 

Annexes of Proposals, priced Bill of Quantities and the Bid Bond.  

Envelope A and B will be opened on the same day and time.  

8. In order to obtain further information, to examine and/or acquire the bidding 

documents, please apply to the address below:  

 Republic of Turkiye 

Greater Municipality of Eskisehir 

Head of Purchasing the Department for Transport 

Arifiye Mah. 2 Eylul Cad. No: 53     26100 

ESKISEHIR 

Tel: +90 222 211 55 00 - 1321 

Fax: +90 222 220 42 36 

 ihale@eskisehir-bld.gov.tr 

9. All tender documents in English and Turkish belonging to the Contract above can be 

purchased from the address above by depositing a non-refundable fee of Euro 200 on the name of 

the Project at the bank accounts Vakıf Bank Eskisehir Merkez Branch, IBAN No: TR 23 0001 

5001 5800 7292 7667 27 

Electronical copies of the Tender Documents can be looked over on the official site of 

EBB (http://www.eskisehir-bld.gov.tr) in PDF format by the date of 19 / 04 / 2013. In case of a 

conflict between the electronical copy and the hard copy or if it cannot be read in an 

electronically, the hard copy will be valid. 

10. Bids must be submitted together with a security of an amount determined by the 

Bidder not less than 3% (three percent) of the Bid Price in the currency of the bid. Format of Bid 

Bond will be as specified in the bidding documents. 

11. All the bids including 3 English (1 original + 2 copies), 3 Turkish (1 original + 2 

copies) hard copies and a CD containing English and Turkish versions must be delivered to the 

address stated above in Item 8 at latest 20/06/2013 by 11:00 hours (local time). Bids, submitted 

later than the time indicated above will be rejected. 

12. The Bids will be opened at 11:00 o’clock (local time) on the same day by the presence 

of notary, press and the Bidders who prefer to attend. Bids can also be sent via registered and 

reply paid however, delay on the post cannot be accepted. Bids, sent via e-mail are absolutely 

rejected. 3168/2/1-1 
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RESTORASYON KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ 

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 10.09.2008 tarih ve 

26993 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım 

Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, 

aynı yönetmeliğin 25. maddesi Gereği “Açık Teklif Yöntemi” ile 30 yıllığına restorasyon karşılığı 

kiraya verilmesi için ihaleye çıkartılmıştır. 

İLİ : Mersin 

İLÇESİ : Akdeniz 

MAHALLE : Nusratiye 

CİNSİ : Kargir Ortaokul 

YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 2.137,00 m2 

ADA NO : 56 

PARSEL NO : 2 

VAKIFLAR MECLİSİ 

KARARININ TARİHİ : 05.02.2013 

NO’SU : 47-73 

MUHAMMEN BEDEL : 4.502.714,58 TL 

(Dörtmilyonbeşyüzikibinyediyüzondört TL, 

EllisekizKuruş) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 135.081,44 -TL (Yüzotuzbeşbin 

seksenbirTürkLirası,KırkdörtKuruş’dur;) 

İHALE TARİHİ VE SAATİ : 02.05.2013 günü Saat 14.00’de 

ASGARİ İSTENENLER: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar 

Meclisi’nin 05.02.2013 tarih ve 47-73 sayılı kararı ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 20. 

maddesine istinaden; 

1 - Yüklenicisince tüm masrafları karşılanmak üzere, ilk (3) yıl içerisinde eski eser tescilli 

taşınmaza ait ihtiyaç duyulan rölöveleri güncelleyip yeni verilecek işleve göre restorasyon projesi 

oluşturması, restitüsyon, restorasyon, güçlendirme ve tesisat projelerinin hazırlatılması ile Bölge 

Müdürlüğü, Belediye ve Bölge Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna onaylatılması, 

restorasyonun bitirilerek vakıf kültür varlığının koruma kurulunca verilecek fonksiyon 

doğrultusunda tüm izinlerin alınarak işletmeye açılması, aksi takdirde yapılan sözleşmenin fesh 

edilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatların İdaremize terk ve teberru edilmesi, ödenen 

kira ve yatırılan teminatın İdaremize irad kaydedilmesi, 

2 - 3 yıl proje hazırlanması, gerekli izinlerin alınması ile restorasyon veya onarım süresi, 

10 yıl amorti süresi ve 17 yıl da kar etme (İşletme) süresi olmak üzere toplam 30 yıllığına 

restorasyon veya onarım karşılığı kiralama modeline göre değerlendirilmesi, 

3 - Taşınmazın belediyesince imar uygulamasına tabi tutulması ve 3194 sayılı İmar 

Kanunu gereği kamuya bedelsiz terkini gerekebilecek alan oluşması halinde bedeli ekspertiz 

değeri üzerinden yüklenicisince ödenmesi, bu ve benzer nedenlerle yüklenicisince, işletme 

süresinin uzatılması veya kira bedellerinin düşürülmesine yönelik herhangi bir talebin 

yapılmaması, 

4 - Sözleşmenin imzalanmasını müteakip kira ödemelerinin, 

1’inci yıldan 3’üncü yılın sonuna kadar aylık 2.500.-TL ve sabit kira alınması, 

4’üncü yıl aylık 15.000.-TL kira alınması, 

5’inci yıldan itibaren 30.’uncu yılın sonuna kadar aylık kiranın, her yıl için bir önceki 

yılın aylık kira bedeline, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan “ÜFE” (Oniki aylık 

ortalamalara göre değişim % oranı) oranı dikkate alınarak belirlenecek bedelden kira alınması, 
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5 - İlgili mevzuata aykırı olarak sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi 

halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların idareye gelir 

kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın idareye terk ve teberru edilmiş sayılması, 

6 - Sözleşme tarihinden itibaren, restorasyon bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın 

başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, restorasyon 

sonrasında “imarına uygun” fonksiyonda kullanılması, 

7 - Restorasyon ve yatırımla ilgili her türlü vergi, harç, giderler ve finansmanın 

yüklenicisince karşılanması, 

8 - Sözleşme süresi sonunda eski eser tescilli taşınmazın bakımlı bir şekilde ve bila bedel 

İdarenin tasarrufuna terk edilmesi, 

Şartları doğrultusunda restorasyon karşılığı 30 yıl süreli kira ihalesine çıkarılmıştır. 

İhaleye iştirak edecek istekliler; 

1. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Serkan Apt. 

No: 51/B Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndeki toplantı 

salonunda toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

2. Şartname ve tüm ekleri saat 08:30 ile 12:00 ve 13:30 ile 17:00 saatleri arasında Çınarlı 

Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Serkan Apt. No: 51/B Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilecektir ve bedelsiz temin edilebilecektir. 

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 02.05.2013 günü Saat 

14.00’e. kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 

dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) İç zarf, ( Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır) 

b) Kanuni ikametgah belgesini vermesi, (2013 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge 

aranmayacaktır) 

c)  Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi, 

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (2013 yılında alınmış) 

e)  Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. 

f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza sirkülerini vermesi (2013 yılı 

tasdikli). 

g) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğine uygun Noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesini vermesi.(İhale dokümanı EK-1) 

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (İhale dokümanı EK-2) 

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi. 

i) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir Adana Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü’nden temin edilecek yer gördü belgesi.( İhale dokümanı EK-3) 

j) 135.081,44 -TL tutarında Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C.Vakıflar Bankası 

Adana Şubesinde bulunan TR 150001500158007273699678 nolu bankomat hesabına yatırılmış 

(işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) geçici teminat banka dekontu veya Adana Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü adına (İhale dokümanı Ek-4) örnek forma göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici 

teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) (İsteklinin Ortak Girişim olması halinde 
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toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından 

karşılanabilir) 

k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, h, i, j) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

l) Şartnamedeki (İhale dokümanı EK-5) örnek forma uygun olarak; teknik personel 

taahhütnamesi. 

m) Mali durumunu gösterir muhammen bedelin asgari %10'u kadar kullanılmamış nakit 

kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini, ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve 

yabancı bankalardan alınacak Banka Referans mektubu ile Genel Müdürlük teyit yazısı. 

Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliklerin d, e ve f bentlerinde istenen belgeleri, bu 

tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca 

onaylatmış olması gerekir.( İhale dokümanı EK-6) 

n) İhale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. 

İsteklilerin iş deneyim belgesine sahip olmamaları veya restorasyonu alt yüklenicilere 

yaptırmaları halinde, restorasyon konusunda yeterli deneyime ve iş deneyim belgesine sahip alt 

yüklenicilere yaptıracaklarına dair taahhütname.( İhale dokümanı EK-7) 

5) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

6) İşbu ilana ait ilan bedelleri dâhil tüm giderler (ihale karar pulu) sözleşme esnasında 

defaten istekli tarafından ödenecektir. 

İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 2954/1-1 

—— • —— 

TAŞHANDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN OTEL OLARAK KİRALAMA İHALESİ İLANI 

Amasya İl Özel İdaresinden: 

İlimiz Amasya Merkez Dere Mahallesi 15 pafta, 229 ada, 1 nolu parselde bulunan 

TAŞHAN'ın iç kısmı toplam 2.112,76 m2'lik alan OTEL olarak aşağıda özelliği belirtilen 

taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

Amasya İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda (Dere Mh. Amasya Lisesi Karşısı İl Özel 

İdare Pasajı Kat:4 AMASYA) İl Encümeni tarafından dosyadaki şartname gereğince kiralama 

ihalesi yapılacaktır. 

İHALE KONUSU TAŞINMAZIN CİNS VE NİTELİKLERİ 

a - Cinsi : Amasya TAŞHAN Otel kiralama işi. 

b - Niteliği : 

İç Zemin Kat : 

Oda Sayısı : 26 

Kapalı Alanı : 408,93 m2 (Odaların Toplam Alanı) 

Revak Alanı : 270,00 m2 

Avlu Alanı : 406,98 m2 

Toplam Alan : 1.085,91 m2 

1. Kat : 

Oda Sayısı : 38 

Kapalı Alanı : 643,24 m2 (Odaların Toplam Alanı) 

Gezinti Alanı : 383,61 m2 

Toplam Alan : 1.026,85 m2 

İHALE USULÜ : 2886 sayılı Kanunun 35/a. maddesi gereğince 

Kapalı Teklif Usulü 

KİRA SÜRESİ : On (10) yıl. 
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TAHMİNİ 1 AYLIK KİRA BEDELİ : 23.000,00.TL. 

TAHMİNİ 10 YILLIK KİRA BEDELİ : 2.760.000,00.TL. 

GEÇİCİ TEMİNATI : 83.000,00.TL. 

ŞARTNAME BEDELİ : 1.000,00.TL. 

İHALE TARİHİ : 30/04/2013 

İHALE SAATİ : 14:00 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 

1 - Gerçek Kişilerin; 

a - Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve belgelendirmeleri (Nüfus Müdürlüklerinden) 

b - 2013 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri 

mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair belgeyi ibraz etmek. 

c - Noter tasdikli imza sirküleri. 

d - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin 

noter onaylı vekaletnamesi ve imza sirküleri. 

2 - Özel hukuk tüzel kişilerin; 

Yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ya da benzeri mesleki 

kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil 

gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte 

bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş 

vekaletname ve imza sirkülerini vermeleri 

3 - Ortak Girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, ihale şartnamesi ekindeki örneğine 

uygun Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi 

ve her bir ortak için yukarıda 1.bendin a,b,c,d ve 5,6 bentlerinde istenilen belgeler, (ortak girişim 

olarak ihaleye katılanlardan pilot ortağın payı ortaklıkta % 51’in altına düşmeyecek ve 8. 

bendinde öngörülen şartlar pilot ortak tarafından ayrıca yerine getirilecektir.) 

4 - İhaleye katılacak olanların ihale şartname bedelini Halk Bankası Amasya Şubesi TR76 

0001 2009 3000 0005 0000 14 nolu İl Özel İdare banka hesabına yatırmış olmaları ve yatırdığına 

dair belgeyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

5 - Vergi borcu bulunmadığına veya borcun taksitlendirildiğine dair bağlı bulunduğu 

Vergi Dairesinden 2013 yılında alacağı belge aslı veya Noter tasdikli örneği, 

6 - Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunmadığına dair ilgili kurumdan 2013 tarihli 

alınacak belgenin aslı, 

7 - İhaleye katılacak olanların geçici teminatı Halk Bankası Amasya Şubesi TR76 0001 

2009 3000 0005 0000 14 nolu İl Özel İdare banka hesabına yatırmış olmaları ve yatırdığına dair 

belgeyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

8 - En az teklif ettiği Bir (1) yıllık kira bedeli kadar teminat kredisi ve aynı miktar nakit 

kredisi olduğuna dair banka referans mektubu ve teyit yazısı aslı. 

9 - İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişiler yukarıdaki istenilen belgelerle 

birlikte İmzalanmış ihale şartnamesini ve eklerini ihale günü saat 14:00'a kadar dosya halinde 

İdareye vermeleri gerekmektedir. 

İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, 

kira sözleşmesine konulmuş şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. İdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbestir. İhale Şartnamesi ve ekleri İdaremizin www.amasyaozelidare.gov.tr 

adresinden ve Amasya İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir. 

İhale Şartnamesi ve eklerinin yer aldığı ihale CD’sini Amasya İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İletişim : 0 358 211 01 10 Dahili : 209-203- 229'dan bilgi alınabilir. 

İlan olunur. 2933/1-1 
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MÜNFERİD TELESKOBİK BOMLU VE HYAP VİNÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ 

T.P.A.O. MAL VE HİZMET ALIMI İHALE YÖNETMELİĞİNİN 23. MADDESİNE  

GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013 / 45259 

1 - İdarenin : T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü Dere Mah. 

Edirne Bayırı Mevkii Küme Evleri 

a) Adresi : LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 288 417 38 90 (5 hat) 0 288 417 22 03 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bölge Müdürlüğümüz sahalarında çalıştırılmak 

üzere, 12, 20, 30, 40, 50, 60, 80 ve 100 ton anma 

kapasiteli vinç (Teleskobik bomlu- HYAP) kiralama 

ihalesi 

b) Yapılacağı yer : Türkiye Petrolleri A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü 

c) İşin süresi : 24 Ay 

3 - İhalenin  

a) yapılacağı yer : T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü-Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati : 14.05.2013 Salı günü, saat 14:00 

c) Son teklif verme tarihi ve saati : 14.05.2013 Salı günü, saat 14.00  

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri  

6 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen Teklif Mektubu. 

7 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

7.1. Yüklenici en az 20 tonluk HYAP ile 40, 50, 60 ve 80 tonluk teleskobik vinçlerden 80, 

60, 40 veya 50 ton kapasiteli asgari 2003 model toplam 5 adet makinanın mülkiyetine sahip 

olacaktır. Eğer kiralık makinelerle ihaleye katılanacaksa yukarıdaki özelliklere haiz 20 tonluk 

HYAP ve 40 veya 50 ton, 80 ton kapasiteli 3 (Üç) adet makinenin mülkiyetine sahip olması ile 

birlikte 3 adet 40 veya 50 ton, 60 ton, 80 ton kapasiteli aynı özeliklere haiz makineyi ihale 

boyunca kesintisiz kiraladığına dair bir kira sözleşmesini ihale teklif dosyasına konacaktır. 

7.2. İş deneyimi olarak istekli tarafından teklif edilen bedelin %30’u oranında ihale 

konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi ibraz 

edilmesi. Yüklenicinin devam eden işlerinden en az %70’inin tamamlandığına dair İş Deneyim 

Belgesi de kabul edilir. 

7.3. Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu 

kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.  

8 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

9 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi  

10 - Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi  



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 19 Nisan 2013 – Sayı : 28623 

 

11 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

12 - İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur 

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

14 - İhale dokümanı T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü LÜLEBURGAZ adresinde 

görülebilir ve 150,00- (Yüzelli)TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

15 - Teklifler, 14.05.2013, saat 14.00’e kadar T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü, 

Muhaberat Servisi evrak alma bürosuna verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden İdare sorumlu değildir) 

16 - İstekliler tekliflerini, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

17 - 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 isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

18 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

19 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 

20 - Ortaklığımız 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 3243/1-1 

—— • —— 

SONDAJ BORUSU (DRILL PIPE) SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Sondaj Borusu (Drill Pipe) alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

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

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/47641 

1 - İdarenin  

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139    06800 Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 55 - 0312 285 42 70 

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

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  

  1.100 Adet 30 feet 4 1/2˝ Sondaj Borusu  

  (Drill Pipe) 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli İstekliler için ; 

  Ankara MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarı (Sondaj 

Dairesi Başkanlığı Ambarları),  

  b) Yabancı istekliler için; 

   CFR herhangi bir Türkiye Hava/Deniz Limanı, 
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c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğinden itit (Yabancı istekliler için 

akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden) itibaren; 150 

(yüzelli) takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (K-L 

Blok) 

b) Tarihi ve saati : 10/05/2013 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

mektubu, 

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

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

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

 İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

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

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
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İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu 

teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı, katalog, fotoğraf, bilgi, belge, resim ile 

açıklamaları teklif eklerinde sunacaklardır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler 

İstekliler söz konusu malların ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda 

uygunluğunu gösteren ve teknik şartnamede belirtilen API belgelerini teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

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

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

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

da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

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

işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

Kanunlara tabi değildir. 3234/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 

BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI VE BANKACILIK UZMAN 

YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna,  

- Bankalar yeminli murakıp yardımcısı, 

- Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı), 

- Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) 

olarak sınavla meslek personeli alınacaktır.  

Giriş sınavları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup, yazılı sınavlar 25 Mayıs 2013 

günü saat 09:30'da başlamak üzere 25 - 26 Mayıs 2013 tarihlerinde Ankara'da Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemal Gürsel Caddesi No: 58 Cebeci adresinde yapılacaktır. 

Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 20, bankacılık 

uzman yardımcısı için ise 30'dur.  

A) Sınava başvuruda bulunacak adayların;  

1) a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık 

alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, 

iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve 

finans, istatistik, endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan 

mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olması, 

b) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az 

dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, 

elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, 

matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümlerinden veya 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki 

fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olması, 

2) Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 35 yaşını doldurmamış olması, 

3) 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli 

Seçme Sınavlarının (KPSS); 

a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık 

alanı) için; “KPSSP40, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71” bölümlerinin herhangi birinden en 

az 80 puan almış olması ve bankalar yeminli murakıp yardımcılığına başvuruda bulunanlardan en 

yüksek puanlı 400 kişi, bankacılık uzman yardımcılığına (bankacılık alanı) başvuruda 

bulunanlardan en yüksek puanlı 300 kişi içerisinde bulunması, 

b) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; “KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, 

KPSSP7, KPSSP8, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP24, KPSSP25 veya KPSSP27” 

bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve bilgisayar mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme 

mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi 

içerisinde bulunması; endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, 

istatistik ve bilgisayar bölümleri veya dengi bölümlerden başvuruda bulunanlardan en yüksek 

puanlı 200 kişi içerisinde bulunması, 

4) 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan KPSS'nin yabancı dil 

test sınavından en az 30 doğru cevap sayısına sahip olması, 

5) 3 ve 4 üncü maddelerde belirtilen KPSS puanı ile KPSS yabancı dil test sınavı 

sonucunun aynı sınav sonuç belgesinde yer alması, 

gerekmektedir. 
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B) Yazılı sınav başvurusu sırasında adaylardan istenilecek belgeler; 

1) Başvuru formu, 

2) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf, 

3) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı, fotokopisi veya internet çıktısı, 

C) Yazılı sınav konuları; 

1) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık 

alanı) için; 

a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, 

İstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,  

b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, 

Finansal Yönetim,  

c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç 

ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak 

Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),  

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,  

2) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için;  

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,  

b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel 

bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),  

c) Endüstri Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; Yöneylem 

araştırması, olasılık teorisi, rassal modeller, 

ç) Matematik Mühendisliği, Matematik, Fizik, İstatistik ve Bilgisayar, İstatistik ve dengi 

alanlardan gelen adaylar için ayrıca; verilerin toplanması ve özetlenmesi, olasılık ve olasılık 

dağılımları, değişkenler arası ilişkiler, bankacılıkta üstel ve logaritmik fonksiyon kavramları ile 

ilgili uygulamalı problemler, diziler, seriler ve uygulamaları, türev ve integralin iktisadi 

uygulamaları, matris, doğrusal denklem sistemleri ve uygulamaları, diferansiyel denklemlerle 

ilgili uygulamalı problemler,  

d) Bilgisayar Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; yazılım 

mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları ve 

internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,  

e) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; elektronik 

devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve sistemler.  

Ç) Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve 

başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav 

ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak 

üzere, en yüksek puandan başlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday 

sözlü sınava çağrılır.  

D) Sınava başvuruda bulunacak adaylarda aranılan diğer şartlar, sınava başvuru şekli, 

sınav giriş belgeleri ile sınava ilişkin diğer bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurumun resmi 

internet sitesinden (www.bddk.org.tr) temin edilebilecektir.  

E) Sınava başvuruda bulunacak adayların, Kurumun resmi internet sitesinden 

(www.bddk.org.tr) ulaşabilecekleri "Başvuru Formu"nu on-line erişim suretiyle doldurmaları ve 

doldurdukları formun çıktısını alarak ilgili bölüme fotoğraf yapıştırıp imzalamaları 

gerekmektedir. Adaylar, bu form ve diğer başvuru belgeleriyle birlikte, son başvuru tarihi olan 9 

Mayıs 2013 tarihi saat 17:00’a kadar “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk 

Bulvarı No:191   06680 Kavaklıdere / ANKARA” adresine şahsen, elden veya posta yoluyla (en 

geç son başvuru tarihinde Kurumda olacak şekilde) başvurabilecektir. Postayla yapılacak 

başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur. 

Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen başvurular ile 

eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 3320/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 
DUYURU 

Türk Standardları Enstitüsünün 52 nci Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Mayıs 2013 
Çarşamba günü Saat 10:00’da aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Hipodrom 
Caddesi No: 115 Yenimahalle/Ankara adresindeki Türk Patent Enstitüsü Konferans Salonunda 
yapılacaktır. 

İlgililere duyurulur. 
GÜNDEM 
1. Toplantının Açılması, 
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması, 
3. Protokol Konuşmaları, 
4. Başkanlık Divanı Seçimi, 
5. Gündemin Onaylanması, 
6. 2012 Yılı Faaliyetleri ile Kesin Hesabının Takdimi, 
7. 2013 Yılı Bütçesi Hakkında Bilgi Verilmesi, 
8. 2012 Yılı Denetleme Kurulu Raporunun Takdimi, 
9. Yönetim Kurulunun İbrası, 
10. Önergelerin Müzakeresi, 
11. TSE Başkanı ile Yönetim Kurulunun Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi, 
12. Teknik Kurul Üyelerinin Seçimi, 
13. Dilek ve Temenniler, 
14. Toplantının Kapatılması. 3367/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Mersin 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 1995/1433 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 ilan olunur. 3292/1-1 

————— 
Mersin 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 1997/349 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 ilan olunur. 3293/1-1 

————— 
Mersin 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 1997/553 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 ilan olunur. 3294/1-1 

————— 
Mersin 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 1997/348 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 ilan olunur. 3295/1-1 

————— 
Mersin 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 1997/345 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. 3296/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul, Yeşilova Mahallesi İmarın 47472 ada 

1,2 ve 47473 ada 1’nolu parselleri kapsayan 85249 Nolu Parselasyon Planı 19.04.2013 tarihi 
itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

İlanen duyurulur. 
85249 Nolu Parselasyon Planıyla uygulamaya tabi tutulan parseller: 
Yeşilova Mahallesi İmarın 47472 ada 1,2 ve 47473 ada 1’nolu parselleri 
 3272/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlük Makamının 11.03.2013 tarih ve 2000 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliği gereği;  

Cebir Yapı Test Lab.Pro.Hiz.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:29 

Halkalı Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, 

Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun(YDK) 12.02.2009 tarih ve 251 sayılı kararı ile 

verilen 188 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi”nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin 

firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun(MYDK) 18.02.2013 tarih ve 447/5 nolu kararı ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3297/1/1-1 

————— 
Genel Müdürlük Makamının 11.03.2013 tarih ve 2000 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliği gereği;  

Balıkesir Marmara Bet. Yapı Malz. Zem. Lab. Test Hiz. İnş. İç ve Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin 

2. Sakarya Mahallesi Çengel Sokak No: 1 BALIKESİR adresinde bulunan yapı malzemesi 

laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belge Komisyonunun(LİBK) 28.09.2005 tarih ve 

61 sayılı kararı ile verilen 103 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi”nin iptali ve kullanma hakkı veren 

sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun(MYDK) 18.02.2013 tarih ve 447/5 nolu kararı ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3297/2/1-1 

————— 
Adana İli, Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi, 2827-HB pafta, 83 ada, 3 parsel üzerindeki 

692067 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 46090 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına 

kayıtlı 429 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana Omega Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. 

tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 

17.01.2013 tarihli ve E.2012/1702 sayılı kararı ile davacının “yürütülmesinin durdurulması 

isteminin reddine“ hükmedildiğinden, Adana Omega Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. hakkında, 

19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama 

işleminin geri kalan 121 günlük kısmının uygulamaya konulması, bu durumun Resmi Gazetede 

ilan ettirilerek, geçici faaliyet durdurulmasına esas sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle 

başlatılması 09.04.2013 tarih ve 3638 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  3298/1/1-1 

————— 
İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26L-ID pafta, 1022 ada, 4 parsel üzerindeki 659753 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Elsa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat 

Mühendisi Ahmet ULUSOY (Denetçi No:10157, Oda Sicil No: 4509) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 11.03.2013 tarihli ve E.2012/1204-

K.2013/377 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.04.2012 tarih 

ve 28268 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Elsa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 

Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet ULUSOY (Denetçi No:10157, Oda Sicil No: 4509) hakkında 

tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 10.04.2013 tarih ve 3689 sayılı Makam 

Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  3298/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 262 Ada, 5 parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Kuk 

Mühendislik Yapı Denetim Ltd. Şti tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada 

Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 25.12.2012 tarihli ve E.2011/2480-K.2012/2136 sayılı kararı ile 

“dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete 

ilanı ile Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma 

işlemi 09.04.2013 tarih ve 3637 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  3298/3/1-1 

————— 
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Valideatik Mahallesi, Abacıdede Sokağı, 38 pafta, 216 ada, 32 

nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. yetkilisi Oktay 

MEMİŞOĞLU tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 4. İdare 

Mahkemesi’nin 20.12.2012 tarihli ve E.2011/2255-K.2012/1734 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.08.2011 tarih ve 28030 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. yetkilisi Oktay MEMİŞOĞLU’na (T.C. Kimlik No: 17384816042, 

Meslek Odası Sicil No:11157) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 09.04.2013 

tarih ve 3636 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  3298/4/1-1 

————— 
Mega Yapı Denetim San. ve Tic. A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denizli, Merkez İlçesi, Değirmenönü Mahallesi, 2763 ada, 23 parsel, üzerindeki 630858 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18684 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 

158 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mega Yapı Denetim San. ve Tic. A.Ş. ile kuruluş 

ortağı ve yetkilisi Ahmet Yüksel KAŞIKÇI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

973, Oda Sicil No: 1955), Kenan TOPÇU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

2569, Oda Sicil No: 23002) ve sorumlu denetim elemanı Ünsal EKMEKÇİ’nin (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53346) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 11.04.2013 tarihli ve 3698 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3299/1/1-1 

————— 
Denge Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denizli İli, Merkez İlçesi, Akkonak Mahallesi, 384 ada, 1 parsel, üzerindeki 611250 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 18987 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 187 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Denge Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Serap 

ŞENSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12799, Oda Sicil No: 12651), 

Ramazan YÜCEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9450, Oda Sicil No: 

23053) ve Ali OKKALI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 26657) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak 



19 Nisan 2013 – Sayı : 28623 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 

11.04.2013 tarihli ve 3699 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  3299/2/1-1 

————— 
Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Yayla Mahallesi, 30 Pafta, 7386 Parsel üzerindeki 577172 YİBF 

nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 427664 Ticaret Sicil No ile İstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 296 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapıden Üniversal Yapı 

Denetim Hiz. Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Vural GÜVEN (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:3441, Oda Sicil No: 12985), Salim ALTUN (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:12849, Oda Sicil No:18753) ve Özgür SEZGİN’in (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71649 denetim faaliyetlerinin,  

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 11.04.2013 

tarihli ve 3700 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  3299/3/1-1 

————— 
Bayden Yapı Denetim Tic. Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Ulus Mahallesi, 39 ada, 4 parsel üzerindeki 272541 YİBF YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 39966 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 

302 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bayden Yapı Denetim Tic. Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı 

veya yetkilisi Orhan KÜÇÜK’ün (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

3911, Oda Sicil No: 8158) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) 

ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici 

olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Bakanlık Makamının 11.04.2013 tarihli ve 3701 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  3299/4/1-1 

————— 
Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Yayla Mahallesi, 30 Pafta, 7386 Parsel üzerindeki 577173 YİBF 

nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 427664 Ticaret Sicil No ile İstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 296 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapıden Üniversal Yapı 

Denetim Hiz. Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Vural GÜVEN (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:3441, Oda Sicil No: 12985), Salim ALTUN (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:12849, Oda Sicil No:18753) ve Özgür SEZGİN’in (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71649 denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 11.04.2013 tarihli ve 3702 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  3299/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bakanlık Makamının 19.08.2011 tarihli ve 6046 sayılı Oluru ile Antalya ili, Kemer ilçesi, 

Kuzdere köyü, 2718 parsel üzerindeki yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulan 38536 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 349 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Keskin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 08.08.2012 tarihli ve 28378 

sayılı Resmi Gazetede ilan edilen yürütmeyi durdurma kararı ile cezası kesintiye uğramıştır. 

Anılan yürütmeyi durdurma kararına gerekçe gösterilen şekil eksikliği İl Yapı Denetim 

Komisyonunca verilen karar üzerine ortadan kaldırıldığından Keskin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 

denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 1 (bir) yıllık ceza süresinden 

yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 337 günlük ceza süresinin düşülerek uygulanması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 11.04.2013 

tarihli ve 3703 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  3299/6/1-1 

————— 
Astan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Kumluca ilçesi, Çavuşköy (Adrasan) Belediyesi, 236 ada, 4 parseldeki 

230100 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (e) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 47337/49525 Ticaret Sicil No ile 

Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 11.04.2013 tarihli ve 3704 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  3299/7/1-1 

————— 
Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine 

getirmediğinden dolayı, 03.04.2013 tarihli ve 28607 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim 

faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan 4540 Ticaret Sicil No ile İnegöl Ticaret Odasına kayıtlı 

189 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Form Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin, aynı Kanunun 

“Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan 

“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin 

belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek 189 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının 11.04.2013 tarihli ve 3697 

sayılı Oluru ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  3299/8/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Belediye Encümenimizin 21.02.2013 tarih ve 313/716 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye 

Encümeninin 21.03.2013 tarih ve 754/1566 sayılı kararları ile onaylanan Alacaatlı Mahallesi 196, 

198, 199, 888 nolu parseller, 30 ada 1 nolu parsel, Tescil Harici Alan ve 2644 Sayılı Tapulama 

Kanununun 21. Maddesi gereği kapanan kadastral yola ilişkin 84290 nolu parselasyon planı 

Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 3323/1-1 

————— 
Belediye Encümenimizin 14.02.2013 tarih ve 253/612 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye 

Encümeninin 21.03.2013 tarih ve 756/1568 sayılı kararları ile onaylanan Macun Mahallesi 7567 

ada 1 nolu parsele ilişkin 62670/C nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 3322/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 11/4/2013 Tarihli ve

343 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
— Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği
— Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Kamu İç Denetim Genel Tebliği
— Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi

Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

NOT: 18/4/2013 tarihli ve 28622 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Uyuşmazlık
Mahkemesi Kararları yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve 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. 


