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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhu-
riyet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-
netmeliğinin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Rehberlik ve Psi-

kolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına ve faaliyet alanlarına, or-
ganlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektedir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı ve faaliyet alanlarına, organlarına, or-
ganlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/5/2013 28661

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

16 Haziran 2013
PAZAR

Sayı : 28679



Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı
Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin
beşinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava gir-
me şartlarını sağladıkları halde yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyen veya DC ve daha düşük
not alan öğrenciler için yarıyıl/yıl sonu sınavını takiben yapılan sınavdır. Bütünleme sınavında
alınan not yarıyıl/yıl sonu notu yerine geçer. Öğrenci devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu
derslerden bütünleme sınavına giremez. Seminer, staj, uygulama, klinik, atölye, laboratuvar
çalışması ve diğer inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane
çalışmaları, mezuniyet tezi, proje ve benzeri etkinliklerden bütünleme sınavı yapılıp yapılma-
yacağı, ilgili bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Öğrenciler FD ve FF notu aldıkları dersler dışındaki derslerden ba-

şarılı sayılır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çukurova Üniversitesine bağlı fakülte, yük-

sekokul ve meslek yüksekokulları ile Devlet konservatuvarında yürütülen eğitim-öğretim, sı-
navlar ve kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çukurova Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul

ve meslek yüksekokulları ile Devlet konservatuvarında yürütülen eğitim-öğretim, sınavlar ve
kayıt işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

11/9/2012 28408
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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) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),
b) Ara sınav: Derslerin verildiği yarıyıl/yıl içinde yapılan sınav veya sınavları,
c) Başarı notu: Bağıl değerlendirme sonucunda verilen harf notunu,
ç) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, Devlet konservatuvarı veya meslek

yüksekokulunu,
d) Bütünleme sınavı: Derslerin verildiği yarıyıl/yılsonu sınavından FF veya FG notu

alarak başarısız olunan dersler için yapılan sınavı, 
e) DNO: Dönem not ortalamasını,
f) Dönem içi notu: Bir dersin eğitim öğretimi ile ilgili yapılacak olan ara sınavı/sınavları

ile araştırma, inceleme ödevleri, projeler gibi diğer faaliyetler dikkate alınarak hesaplanan notu, 
g) GNO: Genel not ortalamasını,
ğ) GNO yükseltme sınavı: Kayıtlı olduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerin

tamamını alarak başarmış olan fakat GNO’su 2.00 olmadığından mezuniyet hakkını elde ede-
meyen öğrenciler için yapılan sınavı,

h) Ham başarı notu: Dönem içi notunun %40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınavının %60’ından
oluşan notu,

ı) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 32 nci
maddesinde belirtilen haklı ve geçerli bir nedenle ara sınavlara giremeyen öğrencilere açılan
sınavı,

i) Öğrenci: Çukurova Üniversitesi öğrencisini,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,
l) Senato: Çukurova Üniversitesi Senatosunu,
m) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,
n) YADYO: Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
o) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Derslerin verildiği yarıyıl/yılsonunda yapılan sınavı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi

iki yıldır. Meslek yüksekokullarında, programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere ön lisans
diploması verilir.

(2) Üniversitenin Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri hariç, diğer fa-
külteler, yüksekokullar ve Devlet konservatuvarının bazı bölümlerinde eğitim-öğretim süresi
dört yıldır. Bu birimlerin programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması ve-
rilir. 

(3) Üniversitenin Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültelerinde eğitim-öğretim
süresi beş yıldır. Diş Hekimliği Fakültesini başarıyla tamamlayan öğrencilere diş hekimi dip-
loması, Veteriner Fakültesini başarı ile tamamlayan öğrencilere de veteriner hekim diploması,
Eczacılık Fakültesini başarı ile tamamlayan öğrencilere de eczacılık diploması verilir.
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(4) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Tıp Fakültesini başarı ile tamam-
layan öğrencilere tıp doktoru diploması verilir.

(5) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık yabancı dil hazırlık eği-
tim-öğretimi yukarıda belirtilen sürelerin dışındadır.

(6) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin ders-
lerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakıl-
madan ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve
yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamla-
yamayanlar, bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait
öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. 

Lisans öğrenimini tamamlayamayanlar
MADDE 6 – (1) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların ön lisans diploması al-

maları veya meslek yüksekokullarına intibakları, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Li-
sans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hü-
kümlerine göre yapılır. 

Eğitim-öğretim dönemleri ve programları
MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün olarak birinci ve ikinci öğretim

yapılır. Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kuru-
lunun onayı ile açık, dışarıdan (ekstern), uzaktan ve yaygın eğitim de yapılabilir.

(2) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri en az onaltı hafta olmak üzere Güz ve Bahar
yarıyıllarından oluşur. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri eğitim öğretim günlerinden sa-
yılmaz. Ara sınav, yarıyıl veya yıl sonu sınav günleri, bu süreye dahildir. Bütünleme sınavlarının
yapıldığı süre onaltı haftalık süreye dahil değildir. Sınavlar, ortak zorunlu ve seçmeli dersler,
arazi uygulamaları ve telafi dersleri Cumartesi günleri de yapılabilir.

(3) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Devlet Konservatuvarındaki eğitim-öğ-
retim dönemlerinin süreleri, ilgili birim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından düzenlenir. 

(4) Birim kurulları, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim
önerilerini, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, Senatonun onayına sunarlar. Senato tarafın-
dan karara bağlanan programlar ve akademik takvim her eğitim-öğretim yılının başlamasından
en geç bir ay öncesinde internet sayfası üzerinden ilan edilir.

Yaz öğretimi
MADDE 8 – (1) Üniversitede yaz öğretimi açılmaz ve bu amaçla bir başka üniversite-

den ders alınamaz. 
Çift ana dal programı
MADDE 9 – (1) Çift ana dal programı; ilgili bölümün/anabilim dalının isteği, ilgili bi-

rim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve
gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan
bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan
bir programdır. 

(2) Çift ana dal ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
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Yan dal programı
MADDE 10 – (1) Yan dal programı; ilgili bölümün/anabilim dalının isteği, ilgili birim

kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir ve bölümün/anabilim dallarının işbirliğiyle
yürütülür. Yan dal programı; herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli ko-
şulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yan dal prog-
ramını izlemelerine olanak veren programdır. Yan dal programı ayrı bir lisans programı anla-
mını taşımaz. 

(2) Yan dal ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Uzaktan eğitim
MADDE 11 – (1) Uzaktan eğitim; eğitim-öğretimin her düzeyinde basılı veya dijital

materyal, radyo, televizyon ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim ele-
manının aynı mekânda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türüdür. 

(2) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde birinci ve ikinci öğretim programındaki
bazı dersler sadece uzaktan eğitim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğ-
rencilerden ilave bir ödeme talep edilmez.

(3) Senato, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin ilgili birim kurulunun
önerisiyle hem örgün öğretim hem de uzaktan eğitim yoluyla verilmesine karar verebilir.

(4) Uzaktan eğitim ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Öğretim dili
MADDE 12 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, 4/12/2008 tarihli ve

27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine
göre yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen programlarda eğitim-öğretim, ilgili ya-
bancı dilde yapılır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılmayan fakat zorunlu veya isteğe bağlı yabancı
dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı
dersler yabancı dilde okutulabilir. 

(3) Yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlarda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
ile Türk Dili gibi ortak zorunlu dersler ve alan dışı seçmeli dersler Türkçe verilebilir.

Yabancı dil
MADDE 13 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında bir yabancı dil seviye tespit sınavı

yapılır. Seviye tespit sınavına, hazırlık eğitimi öngörülmeyen programlara ilk defa kayıt yap-
tıran tüm öğrenciler ile hazırlık eğitimi isteğe bağlı ve eğitimlerini Türkçe olarak yürüten prog-
ramlara yeni kaydolan öğrenciler katılır. Bu sınavlar Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Bö-
lümü tarafından eğitim-öğretimin başladığı ilk iki hafta içinde yapılır. Bu sınavdan en az CC
başarı notu alan öğrenci yabancı dil derslerinden başarılı sayılır ve alınan not öğrenci not çi-
zelgesine (transkript) işlenir. 

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı öngörülen programlara kayıt olan öğrenciler için bir yıllık
hazırlık sınıfı açılır. Zorunlu ve seçmeli derslerin en az %30’unun yabancı dille verildiği prog-
ramlara kayıtlı olan öğrenciler ilgili yabancı dilde bir yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda
başarı gösteren veya YADYO tarafından belirlenen yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koşul-
larını yerine getiren öğrenciler esas programlarına başlarlar. Yeterlik sınavına girmeyen veya
girdiği hâlde başaramayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programına
katılırlar. 
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(3) Yabancı dille eğitim yapan programlar ile zorunlu ve seçmeli derslerin en az %30’u
yabancı dille verilen programlara kayıtlı olup, iki yarıyıl süreli hazırlık sınıfını başaramayan
veya bu süre sonunda YADYO yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getire-
meyen öğrenci, en fazla iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam edebilir. Bu süre sonunda ba-
şarılı olamayan öğrenciler kendi imkânlarıyla yabancı dil bilgilerini geliştirerek hazırlık sınıfı
muafiyet koşullarını yerine getirmeleri ya da YADYO tarafından açılan muafiyet sınavında ba-
şarılı olmaları durumunda esas programa başlarlar. İki yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda ya-
bancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan veya YADYO muafiyet koşullarını yerine geti-
remeyen öğrenciler, eğer isterlerse, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Ya-
bancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçeve-
sinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilir. Yabancı
dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin hazırlık sınıfını başarmaları için kullan-
dıkları ek süre, azami eğitim-öğretim süresinden sayılır. 

(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öngörülen programlara kayıtlı öğrencilerden, esas
programlarında öğretim dili Türkçe olanlar, iki yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda başarılı olup
olmamalarına bakılmaksızın esas programlarına başlarlar.

(5) İkinci bir yabancı dili isteğe bağlı okumayı tercih eden öğrenciler için, en az on öğ-
rencinin istemesi koşuluyla, bir hazırlık sınıfı açılır. Bu öğrenciler ilgili yabancı dilde bir ye-
terlik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarı gösteren veya YADYO yabancı dil hazırlık sınıfı
muafiyet koşullarını yerine getiren öğrenciler esas programlarına başlarlar. Yeterlik sınavına
girmeyen veya girip de başaramayan öğrenciler isterlerse iki yarıyıl süreli ikinci yabancı dilde
hazırlık öğretimi programına katılırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Şartları, Yatay ve Dikey Geçişler, Ders Muafiyeti, Kayıt Yenileme

Kayıt şartları 
MADDE 14 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıtlarını şahsen veya zo-

runlu hallerde belirledikleri vekil aracılığıyla yaptırırlar. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Süresi
içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

(2) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye bir kimlik kartı verilir.
Yatay geçişler
MADDE 15 – (1) Üniversiteye başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler,

24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

(2) Yatay geçiş kontenjanları; birim yönetim kurullarınca belirlenerek, Mayıs ayı sonuna
kadar ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir. Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları Yük-
seköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre yapılır. 

(3) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara yatay geçiş yapılabilmesi için
öğrencinin YADYO yabancı dil muafiyet koşullarını yerine getirmiş olduğunu belgelendirmesi
gerekir.

(4) Üniversiteye bağlı birim ve bölümler arası yatay geçiş esasları Senato tarafından
düzenlenir.
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Dikey geçişler
MADDE 16 – (1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Mes-

lek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine
Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden
öğrenciler için, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere
muafiyet verilir. Bu derslerin kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler
belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam
hakkı verilir. 

(2) Eğitim-öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, yabancı dil hazırlık sınıfı zorunlu olan
programlara dikey geçişi kabul edilen öğrenciler, YADYO tarafından yapılacak yabancı dil ye-
terlik sınavını başarmak veya YADYO yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine
getirmek zorundadır. Yabancı dil yeterlik sınavına girmeyen veya girip de başaramayan öğren-
ciler, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programına katılırlar. Hazırlık eğitimi so-
nunda yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olup olunmamasına bakılmaksızın öğrenciler lisans
programına devam ederler.

(3) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara dikey geçişi kabul edilen öğren-
cilere bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Ders muafiyeti
MADDE 17 – (1) Üniversite birimlerine kaydını yaptıran öğrenciler, ders kaydını yap-

tırdıktan sonra en geç on iş günü içinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Öğrencinin yeni
kayıt olduğu birimin yönetim kurulu, ilgili bölümün görüşünü de alarak muafiyet talebinde bu-
lunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri değerlendirir ve hangi derslerden denklik
nedeniyle başarılı olacağını belirler. Öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl/yıl belirlenirken ba-
şarılı olduğu dersler dikkate alınır ve her yarıyıl/yıl için 30/60 AKTS esas alınır. Bu süre azami
süreden düşürülür ve öğrencinin programın kalan derslerini kalan zaman içerisinde tamamla-
ması gerekir. Bir dersin muafiyetinde, diğer yükseköğretim kurumlarından alınarak muaf olu-
nan dersler öğrenci not çizelgesinde başarı notu M yazılarak gösterilir ve not ortalaması hesa-
bında dikkate alınmaz. Ancak Üniversite birimlerinden alınarak muaf olunan derslerin başarı
notları, not ortalaması hesabında dikkate alınır.

(2) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca muaf tutulan dersler nedeniyle bir üst
yarıyıldan/yıldan en fazla muaf olduğu ders saati kadar ders alabilir.

(3) İntibak ettirilen bir öğrenci, öncelikle intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıllara
ait olan muaf olamadığı dersleri almak zorundadır.

Kayıt yenileme
MADDE 18 – (1) Öğrenciler her yarıyılın başlangıcında akademik takvimde belirtilen

süre içinde öğrenci katkı payını veya öğretim ücretini ödemek koşuluyla ders kayıtlarını yeni-
lemek zorundadırlar. Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirtilen sü-
rede, haklı ve geçerli nedenleri olmadan kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o dönemin ders-
lerini alamazlar.  Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yaptıramayan öğ-
renciler, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde öngörülen haklı ve geçerli sayılabilecek maze-
retlerini bildirmeleri, yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları ve mazeretlerinin ilgili yönetim
kurulunca kabul edilmesi hâlinde, beş iş günü içinde kayıt yapmak zorundadırlar. Belirtilen
süreler dışında yapılan başvurular kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz.

(2) Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri dönemler öğretim süresinden sayılır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler ve Akademik Danışmanlık

Ders alma
MADDE 19 – (1) Üniversiteye bağlı Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Devlet Kon-

servatuvarı dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ders geçme sistemi uy-
gulanır ve tüm dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Entegre eğitim-öğretim sistemi uygula-
nan Tıp, Diş Hekimliği Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarındaki eğitim-öğretim ile ilgili
esaslar, ilgili birim kurulları ve Senato tarafından belirlenir.

(2) Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan
öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler.

(3) Öğrenciler, öncelikle almak koşuluyla, başarılı olamadıkları derslerle birlikte, alt
yarıyıllardan alamadıkları tüm dersleri bulundukları yarıyıldan alabilirler. Ders kaydında alı-
nabilecek derslerin toplamı her yarıyıl için haftada 40 AKTS kredisini geçemez. 

(4) Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili yaptırılacak olan araştırma, inceleme ödevleri,
projeler, dersin değerlendirme şekli ve ders içeriği ile ilgili konular eğitim-öğretim yarıyılı ba-
şında ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur.

(5) Programdaki tüm dersler gruplar hâlinde yürütülebilir. Bu derslerin, gruplara ayrılma
nedenleri, ilgili bölümün önerisi ile birim yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

(6) Eğitimin entegre sistemle yapıldığı fakültelerde ders, ders kurulu veya staj prog-
ramları, eğitim yılının başında bütün olarak verilir. Kaydını yenileyen öğrenci o yıl programının
bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Bu öğrenciler bir üst yarıyıldan/yıldan ders alamazlar. An-
cak, entegre sistemin uygulanmadığı fakültelerde/yüksekokullarda önceki yarıyıl derslerinden
başarısız olmaması ve GNO’sunun 3.00 veya üzerinde olması durumunda, öğrenci bulunduğu
yarıyılda toplam 45 AKTS kredisini aşmayacak şekilde üst yarıyıldan ders veya dersler alabi-
lir.

Dersler ve ders kredileri 
MADDE 20 – (1) Birim kurulları, öğrencilere kültürel ve sosyal faaliyetler için yeterli

zaman ayrılmak şartı ile programlarına seçmeli, zorunlu, ön koşullu ve ortak zorunlu dersler
koyabilirler. Haftalık teorik derslere, uygulama ve stajlara ilişkin düzenlemeler yapabilirler.
Bu şekilde programa alınan dersler ve yapılan düzenlemeler Senatonun bilgisine sunulur.   

(2) Dersler aşağıda belirtilmiştir:
a) Zorunlu dersler; öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin alması gereken ders-

lerdir. Ayrıca birim kurullarının kararıyla öğrencilere, mezun olabilmeleri için zorunlu tez, bi-
tirme ödevi veya mezuniyet çalışması yaptırılabilir. 

b) Seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu birimden alınabileceği gibi, diğer birim-
lerden de alınabilir. Seçmeli derslerin okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması
gereken seçmeli ders sayısı ve AKTS kredisi, ilgili birim kurullarınca eğitim-öğretim prog-
ramlarında belirtilir. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, alan içi seçmeli
dersler için beş, alan dışı seçmeli dersler için on öğrenciden az olmamak üzere birim kurulları
tarafından belirlenir. Yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan programlarda seçmeli derslerdeki
öğrenci sayısı, ilgili birimin yetkili kurullarınca belirlenir. Öğrencinin alacağı seçmeli dersler
programdaki toplam kredinin en az %25’i olmak zorundadır. Seçmeli derslerin alan ve alan
dışı seçmeli dersler olarak belirlenmesi gerekir. Alan seçmelisi dersler seçmeli derslerin en
fazla %70’i olabilir.
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c) Ön koşullu dersler; alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden
bir veya birkaçının başarılması gereken derslerdir. Önkoşullu dersler, ilgili kurulların önerisi
ve Senatonun kararıyla belirlenir. Bu dersler için aşağıdaki esaslar uygulanır;

1) Ön koşul ve ön koşullu ders/dersler eğitim-öğretim programlarında gösterilir.
2) Birbirini izleyen, biri diğerinin ön koşulu olan ve gruplar hâlinde yürütülen proje

dersleri her iki yarıyılda da açılabilir. 
ç) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen Atatürk İl-

keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki Yabancı
Dil dersleridir. 

(3) Alınan derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri öğrencilerin, çalışma yükleri
hesaplanarak belirlenir. Bir eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans programları için ders ve
uygulama kredileri toplamı her yarıyıl 30 AKTS olacak şekilde yıllık 60 AKTS kredisi olmak
zorundadır. 

(4) Bir dersin haftalık ders saati ve AKTS kredisi bölüm/program kurulunun önerisi ile
ilgili birimin akademik kurulu tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

Ders kaydı
MADDE 21 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yarıyılının başlangıcında akademik

takvimde belirtilen süre içerisinde akademik danışmanının olumlu görüşünü de alarak ders
kaydı yaptırırlar. 

(2) Öğrenciler yarıyılın ilk haftasında, alt yarıyıllardan alamadıkları dersler ile tekrar-
lamak zorunda oldukları dersler hariç kaydoldukları yarıyılın ilk haftasında,  kaydoldukları en
üst yarıyıla ait dersleri değiştirebilir veya bırakabilirler.

(3) Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam
edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin
sınav notu iptal edilir. 

Devam mecburiyeti
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin teorik derslere en az % 70, uygulamalara en az % 80

oranında devamları zorunludur. Ancak, bir dersin devam ve varsa uygulamalarında başarılı ol-
ma şartlarını bir kez yerine getiren öğrencilerden bu dersi tekrar almaları durumunda derse de-
vam koşulu aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin yapılacak ara sı-
navlarına katılmaları gerekir. Tekrar edilen dersin başarı notu hesaplanırken o yarıyıldaki ara
sınav notları dikkate alınır. 

(2) Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarında devam mecburiyeti
ilgili birimce belirlenen esaslara göre uygulanır.

Akademik danışmanlık
MADDE 23 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların

çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce, bölüm başkanlıklarının önerisi
dikkate alınarak birim yönetim kurullarınca, ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından;  öğretim
üyesi bulunmayan veya yeterli öğretim üyesi olmayan birimlerde diğer öğretim elemanları ara-
sından akademik danışmanlar görevlendirilir.

(2) Akademik danışmanların görevlerine ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Sınavlar 
MADDE 24 – (1) Sınavlar, ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme

ve GNO yükseltme sınavlarıdır. 
(2) Birinci ara sınav, yarıyıl/yılsonu, bütünleme ve GNO yükseltme sınavları akademik

takvimle birlikte Senato tarafından düzenlenir. 
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(3) Staj ve uygulama sonunda sınav yapma zorunluluğu olan birimlerde staj ve uygu-
lama sınavlarının nasıl yapılacağı ilgili kurullar tarafından belirlenir.

(4) Sınavların nasıl yapılacağı ve nasıl değerlendirileceği dersi veren öğretim elemanı
tarafından yazılı olarak dönem başında bölüm başkanlığına sunulur ve öğrencilere duyurulur.  

(5) Yarıyıl sonu veya yılsonu sınav programları; dekanlıklar, yüksekokul/Devlet kon-
servatuvarı/meslek yüksekokulu müdürlükleri tarafından hazırlanır ve sınavlardan en az iki
hafta önce öğrencilere ilan edilir.

(6) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli
öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması hâlinde sınavın kimin tara-
fından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine birim yönetim
kurullarınca kararlaştırılır.

(7) Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarında sınavlar ve değer-
lendirmeler ilgili birimlerin belirlediği esaslara göre düzenlenir.

Ara sınavlar ile yarıyıl/yılsonu sınavları 
MADDE 25 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ile bir yarıyıl/yılsonu sınavı yapılır.

Sınav programları sınav tarihleri ve nerede yapılacağı o dersten sorumlu öğretim elemanının
görüşü de alınarak sınavlardan en az onbeş gün önce bölüm/anabilim dalı başkanlıklarının tek-
lifi üzerine ilgili dekanlıkça/müdürlükçe ilan edilir. 

(2) Bir günde aynı yarıyıl veya yıl için öngörülen derslerden en çok ikisinin ara sınavı
ve yarıyıl/yılsonu sınavı yapılabilir. Farklı yarıyıllara ait derslerin sınavları aynı gün yapılabilir. 

(3) Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu veya yılsonu sınavına girebilmesi için;
a) O derse kaydını yaptırmış olması,
b) Derse devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması,
c) Uygulamalarda başarılı olması, varsa verilen projeleri, ödevleri tamamlamış olması 
gerekir.
(4) Ara sınav sonuçları, bir sonraki sınav tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar ilan

edilir. Yarıyıl/yılsonu sınavları takiben bir hafta içinde ilan edilir.
Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notları
MADDE 26 – (1) Notların değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır:
a) Dönem içi notu, o dersin eğitim-öğretimi ile ilgili yaptırılacak olan ara sınavı/sınav-

ları ile araştırma, inceleme ödevleri, projeler gibi diğer faaliyetleri dikkate alınarak hesaplanır.
b) Ham başarı notu,  dönem içi notunun % 40’ı ile yarıyıl veya yılsonu sınav notunun

% 60’ının toplanması sonucu elde edilir. Ham başarı notunun elde edilmesinde dönem içi notu
ve yarıyıl/yılsonu sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden hesaplanır. 

c) Başarı notu, Üniversitece belirlenen bağıl değerlendirme sistemine göre hesaplanır.
Bu değerlendirme sonucunda, aşağıda açılımı ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri ba-
şarı notu olarak verilir:

Başarı Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
FF 0.00
FG 0.00
NA 0.00
UB 0.00
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ç) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen devam koşulunu yerine getirmeyen
öğrenciye NA notu verilir. NA notu alan öğrenci yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına ka-
tılamaz. 

d) Yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girerek başarısız olan öğrenciye FF notu
verilir. 

e) Yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen
öğrencilere FG notu verilir.

f) Mazeretsiz olarak girmediği bir sınav için öğrenciye 0 (sıfır) notu verilir. 
g) Başarı notunun değerlendirmesi sonucunda; öğrencinin başarısı aşağıda belirtilen

şekilde belirlenir:
1) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan bir öğrenci o

dersi başarmış sayılır.
2) Bir dersten DC veya DD alan bir öğrenci mezun olma aşamasında 2.00 GNO’ya

erişmiş olmak koşulu ile o dersi başarmış sayılır.
3) Bir dersin uygulamasında başarısız olan öğrencilere UB (Uygulamada Başarısız) no-

tu verilir. UB notu NA notu gibi işlem görür.
ğ) Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran, ilgili öğ-

retim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda kopya çektiği anlaşılan öğrenciye, o
sınav için 0 (sıfır) notu verilir ve hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Not ortalamaları
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait DNO ve almış oldukları tüm dersler için GNO ile izlenir.
(2) Bu ortalamalar, ilgili derslerden bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre alınan not-

lardan her birinin katsayısı ile o dersin AKTS kredisi çarpılarak bulunan sayıların toplamının,
aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ortalamaların kayda geçmesin-
de, virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi
bir arttıracak şekilde yuvarlanarak, iki hane esas alınır.

Başarılı ve başarısız öğrenciler
MADDE 28 – (1) Bulunulan yarıyıl sonu veya yıl sonu itibariyle GNO'su en az 2.00

olan öğrenci başarılı sayılır.
(2) Normal öğrenim süresine göre bulunduğu yarıyıldan/yıldan başarısız notu ve bir

önceki yarıyıldan başarısız dersi olmayan, disiplin cezası almamış başarılı öğrencilerden yarı-
yıl/yıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyıl not ortalaması; 3.00-3.49 arasında olanlar
onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi olarak kabul edilir. 

Ders tekrarı
MADDE 29 – (1) Bir dersten FF, FG, UB veya NA alan öğrenciler, bu dersi, verildiği

ilk yarıyılda/yılda almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan
dersler ise, öğrenciler, bunların yerine akademik danışmanın önerisi üzerine kayıtlı oldukları
bölümce, uygun görülen bir başka ders alabilirler.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 30 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve ba-

şarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak bu durumda, öğ-
rencilerin almak istedikleri bu derse kayıt yaptırmaları şarttır. Başarılı dersin tekrarında devam
şartı aranmaz. GNO hesabında, tekrarlanan dersten alınan en son not geçerlidir. Not yükseltmek
için yeniden alınan bu derslerde öğrenciler dersi ikinci kez alıyormuş gibi işlem görür. 
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Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 31 – (1) Başarı notu yarıyıl veya yılsonu sınavlarının bitiş tarihinden en geç

bir hafta sonra elektronik ortamda ilan edilir.
(2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilemez. Öğ-

renciler veya öğretim elemanları maddi hata konusunda, sınav sonuçlarının ilanından itibaren
en geç beş iş günü içerisinde bağlı bulundukları ilgili birime yazılı olarak başvurabilirler. İlgili
öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda maddi hata tespit edilirse, bu hata
ilgili bölüm/program başkanlığının da görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca alınan karar
doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sonuç düzeltilerek elektronik ortamda
yeniden ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine işlenir ve ken-
disine bildirilir. Belirtilen süreler dışında yapılan itirazlar kabul edilmez ve değerlendirmeye
alınmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Mazeretler, İzinli Sayılma, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti, Mezuniyet,

Diplomalar, İlişik Kesme ve Değişim Programlarına İlişkin Esaslar

Haklı ve geçerli nedenler
MADDE 32 – (1) Kayıt, devam, uygulama, ara sınav şartlarından birini yerine getire-

meyen öğrenciler için kabul edilen haklı ve geçerli nedenler şunlardır; 
a) Sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti

olmak, 
b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar

dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmiş olmak,
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla,

doğal afetler nedeniyle öğrenime ara vermek zorunda kalmış olmak,
ç) Birinci derecede kan ve kayın hısımların ağır hastalığı hâlinde, bakacak başka kim-

senin bulunmaması nedeniyle, öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemek,
d) Ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu belgele-

mek,
e) Tutuklanmak,
f) Öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hâli,
g) Tecil hakkını kaybetmek veya tecilinin kaldırılması nedeniyle askere alınmak,
ğ) Öğrencinin, eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belge-

lenmiş Üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olmak,
h) İlgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen diğer nedenler.
(2) Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla bir ara sınava katılamayan

ve mazeretinin bitiminden en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek başvuruda bu-
lunan öğrencilere, mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda her
ders için sadece bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavları
ilgili birimlerce tespit edilecek tarihlerde yapılır. 

(3) Haklı ve geçerli nedenleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, bu
Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki devam koşullarını sağlamak zorundadırlar. 

İzinli sayılma
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen haklı ve geçerli ne-

denlerle öğrenimine ara vermek durumunda olan öğrenci, mazereti sebebiyle kullanamadığı
süre için, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen devam koşullarını sağlamaması hâlin-
de, o yarıyıl veya yıl izinli sayılır. Bu tür uzun süreli izinlerde kullanılamayan süre azami öğ-
renim süresine eklenir.
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(2) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile Türkiye’yi ulusal
ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrenciler için bu Yönetmeliğin
22 nci maddesinde belirtilen devam koşulları aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin ara sınav
ve/veya yarıyıl/yılsonu sınav hakları saklıdır.

(3) Sağlık sebepleri, tutukluluk hâli, askerlik gibi sebepler hariç, ilgili yönetim kurulu-
nun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle izinli sayılma süresi en çok bir yıldır. 

Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri
MADDE 34 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenen katkı payını/öğrenim ücretini aka-
demik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Katkı payını/öğrenim ücretini öde-
meyen öğrencinin o dönem için kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve bu öğrenciler
öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

Mezuniyet
MADDE 35 – (1) Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders,

uygulama ve çalışmalardan başarılı olmuş, lisans düzeyinde 240 AKTS, ön lisans düzeyinde
ise 120 AKTS kredisini tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olan bir öğrenci mezun olma
hakkını kazanmış sayılır ve kendisine bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi hükümlerine göre dip-
loma verilir. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

Diplomalar
MADDE 36 – (1) Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın

tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonunda diplomaları verilir.
(2) Ayrıca mezun olan öğrencilere, eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün

dersleri, uygulamaları ve bunların ders saatlerini, aldıkları proje, laboratuvar, bitirme ödevi,
seminer, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmalarını, başarı notlarını ve varsa yarıyıl/yıl onur
derecelerini de birlikte belirten bir not belgesi ve diploma eki verilir.  

(3) Fakülteler, yüksekokullar, Devlet konservatuvarı ve meslek yüksekokulları tarafın-
dan verilecek diplomalar; ön lisans ve lisans düzeylerinde her düzey için farklı şekilde düzen-
lenir ve Senato tarafından kabul edilen bir örneğe göre bastırılır. Yabancı dilde eğitim-öğretim
yapan birimlerde diplomalar hem Türkçe hem de ilgili yabancı dilde hazırlanır.

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir mezuniyet bel-
gesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, son sınav döneminin bitim tarihidir.

(5) Diplomaların ön yüzünde; öğrencinin adı ve soyadı, diploma numarası, lisans ve
ön lisans düzeyinde başardığı programın adı, bölümü/anabilim dalı, varsa programın kazan-
dırdığı mesleki unvan, mezuniyet tarihi, fakültelerde Rektörün ve dekanın; yüksekokullarda
Rektör ve yüksekokul müdürünün, Devlet konservatuvarında Rektör ve Devlet konservatuvarı
müdürünün, meslek yüksekokullarında Rektör ve meslek yüksekokulu müdürünün imzaları
bulunur. Diplomanın arka yüzünde; T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, babasının ve
annesinin adı, Üniversitedeki kayıt numarası, diploma tarihi bilgileri yer alır.

(6) Diplomalara mezuniyet derecesi yazılmaz ve fotoğraf yapıştırılmaz. Diplomalar
Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir.

Diplomanın kaybı 
MADDE 37 – (1) Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı hâlinde, diplomanın ka-

çıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla, ikinci nüsha diploma düzenlenir.
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İlişik kesme
MADDE 38 – (1) Öğrencinin, ilgili mevzuat hükümlerine göre Yükseköğretim Kuru-

mundan çıkarma cezası almış olması veya kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak
istemesi durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

Değişim programları
MADDE 39 – (1) Üniversite ile yurt içinden veya yurt dışından yükseköğretim kurum-

ları arasında yapılacak anlaşmalarla öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar
çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki yarıyıl süreyle yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere
gönderilebilir. Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve geri dönüşte
aldığı derslerin başarı notlarının nasıl değerlendirileceğine, değişim koordinatörünün önerisi
ve ilgili birimin görüşü üzerine ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Öğrencinin durumu de-
ğişim koordinatörleri tarafından izlenir. 

(2) Yurt içi ve/veya yurt dışı değişim programı çerçevesinde alınan ve başarısız olunan
dersler NA olarak değerlendirilir. 

(3) AKTS kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesine ilişkin esaslar Se-
nato tarafından belirlenir.

(4) Değişim programları çerçevesinde katkı paylarının nasıl ödeneceği, ikili anlaşmalara
göre belirlenir.

Uluslararası ortak diploma programı
MADDE 40 – (1) Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ortaklaşa yürütülecek lisans

eğitimine yönelik ortak diploma programı düzenlenebilir. Uluslararası ortak diploma program-
ları eğitim-öğretimine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 41 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği

adrese ilgili mevzuat hükümlerine göre veya Üniversitede ilan edilmek suretiyle yapılır.
Disiplin iş ve işlemleri
MADDE 42 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Senato, Üniversite

Yönetim Kurulu ve ilgili birim kurulları kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 44 – (1) 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çuku-

rova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2010-2011 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde Üniversiteye

kayıtlı öğrenciler için bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen 40 AKTS
kredisi, 45 AKTS kredisi olarak uygulanır.

Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.
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16/6/2013            MURAT 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

16 Haziran 2013 

PAZAR 
Sayı : 28679 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Ege Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özetleri aşağıya çıkarılan kararlar; 

sanıkların adreslerinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu kararlar, Resmi Gazete’de ilan edildikleri tarihten itibaren 15 gün sonra ilgililere 

tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 

karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş 

bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafii veya katılanın vekili, kararı 

veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 

askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 

evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler 

yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 

bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde 

itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2012/96-331 

Karar Tarihi : 02.10.2012 

Suç : Üste Fiilen Taarruz 

Uygulanan K. Md. : As.C.K. 91/1 TCK.nun 29, TCK 62/1 maddeleri 

Sanık Kimliği : Mahmut ÇELEBİ, Nuri ve Gülizar Oğlu, 1989 D.lu, Trabzon Hayrat 

Merkez Ky. Nüf. Kyt. 

Karar : 1 Ay 7 gün hapis 4175 

—— • —— 

3. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 

Aşağıda Esas ve Karar numarası yazılı şüpheli 7201 sayılı Kanunun 29, 30 ve 31. 

maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra 

muhataplarına tebliğ edilmiş sayılarak kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 

E. No: 2012/43 

K. No: 2012/02 

Firar suçundan şüpheli, Hüseyin ve Racibe oğlu, 25.05.1965 İstanbul Doğ.lu, Erzincan İli 

İliç İlçesi Leventpınar Köyü, T.C.: 31072499218 Nüf. Kyt.lı, Mustafa Metin İREN hakkında 

3'üncü Ordu K.lığı As.Savcılığının 03.02.2012 gün ve 2012/43-02 E.K. sayılı kararı ile 

Yetkisizlik Kararı verilmiştir. 4243 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

ESAS NO : 2012/482 

KARAR NO : 2012/381 

KARAR TARİHİ : 18.12.2012 

SUÇ TARİHİ : 20.12.2011 

SUÇ : Üste Fiilen Taarruz 

SEVK MADDESİ : As.C.K.nun 91/1 maddesi az vahim hal. 

KATILAN KİMLİĞİ : Mehmet ÖZKARSLI, (T.C.No.44482150266) Hakkı ve 

Münevver oğlu, 1984 doğumlu, Gaziantep Şahinbey Gülşan 

Mah. Nüf. Kay. Terhisinde; Öğretmenler Mah. Günaydın Sk. 

No. 34/1 Şahinbey Gaziantep adresinde ikamet eder. 

HÜKÜM ÖZETİ : Üste fiilen taarruz suçundan sanık Mansur AKKAYA hakkında 

mahkememizce As. C.K.nun 91/1 maddesi uyarınca takdiren altı ay hapis cezası ile 

cezalandırılmasına, sanığın cezasından 5237 Sayılı TCK.nun 62'inci maddesi uyarınca takdiren 

1/6 indirim yapılarak NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

karar verilmiştir. Katılan’ın yokluğunda verilen bu kararı katılan’ın beyan ettiği ve mahkememizce 

tespit edilen tüm adreslerine kararın gönderilmesine rağmen katılan’a tebliğ edilemediğinden, 

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de 

ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra katılan’a tebliğ edilmiş sayılacağı, iş bu karara karşı 

353 Sayılı Kanunun 209. Maddesi uyarınca katılan’ın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde 

adli ve Askeri Mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle, bir dilekçe ile başvurmak suretiyle 

temyiz yoluna gidebileceği hakkının olduğu ilanen tebliğ olunur. 4063/1 

————— 

ESAS NO : 2012/639 

KARAR NO : 2012/408 

KARAR TARİHİ : 24.12.2012 

SUÇ TARİHİ : 06.11.2011 - 23.05.2012 

SUÇ : İzin Tecavüzü 

SEVK MADDESİ : As. C.K.nun 66/1-b ve 63 maddesi 

SANIK KİMLİĞİ : Ahmet CELLATOĞULLARI, (T.C.No. 32782532226) İbrahim ve 

Elif oğlu, 1991 doğumlu, Gaziantep Nizip İntepe Mahallesi 

nüfusuna kayıtlı. Terhisinde; Mithatpaşa Mah. 9660 Sk. No. 61 K. 5 

Mersin adresinde ikamet eder. 

HÜKÜM ÖZETİ :  İzin tecavüzü suçundan sanık Ahmet CELLATOĞULLARI hakkında 

mahkememizce As. C.K.nun 66/1-b maddesi uyarınca takdiren bir yıl hapis cezası ile 

cezalandırılmasına, sanığın cezasından 5237 Sayılı TCK.nun 62'nci maddesi gereğince sanık 

hakkında NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Ceza 

Mahkemesi Kanununun 231/5 ve 6'ncı maddesi uyarınca yukarıda tayin edilen HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, sanığın yokluğunda verilen bu kararı, sanığı 

tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 

müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün 

sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, iş bu karara karşı 353 Sayılı Kanunun 209. Maddesi 

uyarınca sanığa tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde adli ve Askeri Mahkemelere doğrudan 

veya PTT marifetiyle, bir dilekçe ile başvurmak suretiyle temyiz yoluna gidebileceği hakkının 

olduğu ilanen tebliğ olunur. 4063/2 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2013/2014 KAMPANYA DÖNEMİ KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI HİZMETİ 

ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

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

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ  

c) Telefon ve faks numarası : 0436-215 12 80     Faks: 0436 215 13 30 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2013/2014 yılı Kampanya döneminde 

istihsal edilecek yaklaşık ± %25 toleranslı 40.000 ton 

kristal şekerin, ambalajlama ünitesinde 50 Kg’lik torbalara 

konulup, torba ağzı dikilerek Şeker Ambarına teslim 

edilmesi hizmet işidir. (İşin detayları Teknik 

Şartnamesinde belirtilmiştir.) 

  Çalışacak Personel: 30 Adet İşçi ± %25 Toleranslı 80 Gün 

b) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Kristal Şeker Ambalajlama Ünitesi 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu üzeri     

8. Km. MUŞ 

b) Tarihi ve saati  : 04.07.2013 Perşembe günü saat 10.00  

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL/Tk. 100,00 (YÜZ Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 04.07.2013 Perşembe günü saat 10.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 5037/1-1 
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2013/2014 KAMPANYA DÖNEMİ SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİ 

ÇALIŞTIRILMASI, BAKIM ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt No : 2013/74484 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir 

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

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 Adet Elektrikli ve 15 Adet Dizel olmak üzere toplam 

16 Adet Pancar Boşaltma makinesi Çalıştırılması 

Hizmeti. 

 Merkez - Hamidiye Kantarı (Dizel)  10.000 Ton 

 Merkez - Yeşilhan Kantarı (Dizel) 5.000 Ton 

 Alpu Bölgesi Alpu Kantarı (Elektrikli) 15.000 Ton 

 Alpu Bölgesi Osmaniye Kantarı (Dizel) 17.000 Ton 

 Beylikova Böl. Beylikova Kantarı (Dizel) 18.000 Ton 

 Çifteler Bölgesi Çifteler Kantarı (Dizel) 22.000 Ton 

 Çifteler Bölgesi Doğanay Kantarı (Dizel) 16.500 Ton 

 Çifteler Bölgesi Körhasan Kantarı (Dizel) 13.000 Ton 

 Çifteler Bölg. Mahmudiye Kantarı (Dizel) 15.500 Ton 

 İnönü Bölgesi İnönü Kantarı (Dizel) 8.000 Ton 

 Seyitgazi Böl. Seyitgazi Kantarı (Dizel) 13.500 Ton 

 Seyitgazi Böl. Kırka Kantarı (Dizel) 7.000 Ton 

 Sivrihisar Böl. Ahiler Kantarı (Dizel) 32.000Ton 

 Sivrihisar Böl. Günyüzü Kantarı (Dizel) 17.500 Ton 

 Sivrihisar Bölgesi İlören Kantarı (Dizel) 18.500 Ton 

 Sivrihisar Böl. Kayakent Kantarı (Dizel) 19.000 Ton 

b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı 

Salonu  

b) Tarihi ve saati : 03.07.2013 Çarşamba günü saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

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

Belgesi; 

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

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

gösterir belge, 

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

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

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

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

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

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

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

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi. 

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

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

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

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

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:  

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 

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

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

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

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

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

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

verilmesi zorunludur. 

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

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

fıkra kapsamında değerlendirilir.  

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

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

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

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

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

4.3. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler 

İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az 

iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin 

aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 

4.4.1. İş makineleri (kepçe, Loader ve dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak 

kabul edilir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

boşaltma makinesi bazında en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
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8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

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

İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 03.07.2013 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir 

Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

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

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

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

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

Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

kanunlarına tabi değildir. 5155/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA 

MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE 

GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 37,70 TL ile en çok 110.500,45 TL arasında değişen; 

26.06.2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,77 TL, en çok 

10.050,05 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, ayak kurutma 

makinesi, kumaş, tekstil eşyası, bayan gecelik-elbise, kol saati, oto aksamı, av tüfeği, rus taşı, 

güneş gözlüğü, bal vb. 31 grup eşya- araç, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/ 

Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası/TRABZON adresindeki ihale salonunda 

27.06.2013 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale 

hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile 

(0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir 

2 - Katılımcıların 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 TL (KDV dahil) bedel 

karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 5151/1-1 
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YOL KAPLAMA (1 NOLU YOL ASFALT - DİĞER YOLLAR BETON PARKE) 

YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kırşehir Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kırşehir Merkez Organize Sanayi Bölgesine 

ait yol kaplama (1 nolu yol asfalt - diğer yollar beton parke) yapım işi, birim fiyat esası ve birim 

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

teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Terme Cad. No: 25 KIRŞEHİR 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kırşehir Merkez Organize Sanayi Bölgesine ait yol 

kaplama (1 nolu yol asfalt - diğer yollar beton parke) 

yapım işi.  

b) Yapılacağı yer : KIRŞEHİR 

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

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : 9.360.000.-TL  

f) Geçici teminatı : 655.200.- TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 04/07/2013 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale 

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

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

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü yol yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan   

1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 

teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.  
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

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

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

İ) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen 

veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  

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

edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya Kırşehir Merkez 

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize Sanayi Bölgesi Terme Cad. 

No: 25 KIRŞEHİR adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 

826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

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

günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 5171/2-2 
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7 ADET ALTTAN AYDINLATMALI POLARİZAN-PETROGRAFİK 

MİKROSKOP SATIN ALINACAKTIR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  

7 adet Alttan Aydınlatmalı Polarizan-Petrografik Mikroskop alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

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

1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca 

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

İhale kayıt numarası : 2013/75519 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/Zonguldak 

b) Telefon ve faks numarası : 0 372 257 40 10 /1478    Faks: 0 372 257 4579 

c) Elektronik posta adresi  : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : http://w3.beun.edu.tr/ 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 adet Alttan Aydınlatmalı Polarizan-Petrografik 

Mikroskop alımı 

b) Teslim yeri : B.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 

Bölümü Başkanlığı İncivez/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüs Memur 

Yemekhanesi incivez/ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 26/06/2013 Çarşamba günü saat:14.00’da 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

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

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

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

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
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4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari şartnamenin 7.1 maddesinin (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 

tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf veya benzeri 

materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 

4.4.1.1. Teklif edilen ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog, kullanım kılavuzu v.b. belgeler 

eksiksiz olarak sunulacaktır. 

4.4.1.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 

4.4.1.3. Teklif veren firmalar, Garanti süresinin bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, 

ücreti karşılığı 10 (On) yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı kabul etmelidir. 

Yukarıda sayılan belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük 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 50,00.-TL (Elli Türk lirası) karşılığı 

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi 

İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

8 - Teklifler, 26/06/2013 Çarşamba günü ve 14.00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine 

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

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

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

 5173/1-1 
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BELİRTİLEN ÖZELLİKLERE SAHİP 170 kV AKIM VE GERİLİM TRAFOSU İMALATI, 

DEMONTAJ-MONTAJI, GEREKLİ HER TÜRLÜ MALZEME TEMİNİ, TEST VE 

DEVREYE ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Adıgüzel HES İşletme Müdürlüğünden: 

EÜAŞ Adıgüzel HES İşletme Müdürlüğü tarafından 7 adet 170kV akım trafosu imalatı,   

6 adet akım trafosu demontaj-montajı, 7 adet 170kV gerilim trafosu imalatı. 6 adet gerilim trafosu 

montajı, gerekli her türlü malzeme temini, test ve devreye alınması işi, 4734 sayılı kanunun 3/g 

bendi gereğince 4734 sayılı Kanundan istisna olup, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği 

usul ve esasları doğrultusunda Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/71928 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Adıgüzel HES İşletme Müdürlüğü PK:16   20460 

Güney/DENİZLİ 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0258 451 14 12    Faks: 0 258 451 15 85 

c) Elektronik posta adresi : adiguzelhes@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 adet 170kV akım trafosu imalatı, 6 adet akım trafosu 

demontaj-montajı, 7 adet 170kV gerilim trafosu imalatı. 6 

adet gerilim trafosu montajı, gerekli her türlü malzeme 

temini, test ve devreye alınması işidir. 

b) İşin yapılacağı yer : EÜAŞ Adıgüzel HES İşletme Müdürlüğü Santral şalt 

sahası Güney/DENİZLİ 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Adıgüzel HES İşl. Müdürlüğü Toplantı Salonu 

PK:16   20460 Güney/DENİZLİ 

b) Tarihi ve saati : 08/07/2013 tarih, saat 14:30 

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığında alınabilir. 

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

dokümanı almak isteyenler, 100,00 (Yüz Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT 

BANKASI GÜNEY ŞUBESİ IBAN NO: TR 32 0001 0004 7037 7120 4354 38 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. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların EÜAŞ onaylı ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Adıgüzel HES İşletme Müdürlüğü 

Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden idaremiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

10 - Bu ihale, 4734 sayılı kanunun 3/g bendi gereğince 4734 sayılı Kanundan istisna olup, 

Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 

 4997/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Müracaat etmek isteyenlerin http://www.beun.edu.tr sayfasında yazılan başvuru koşulları 

yerine getirmiş olmaları şarttır. 

 

Anabilim Dalı Doçent 

Yrd. 

Doç Açıklama 

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Sosyal Bilgiler Eğitimi  1 

TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 

Dersinin Öğrenmeye Etkisi üzerine 

doktora çalışması yapmak 

TIP FAKÜLTESİ 

İmmünoloji 1 

 Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. 

Anne sütünde sitokinlerle ilgili 

çalışması olmak. 

 5206/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Cumhuriyet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans  Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

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. 


