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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DEMİRYOLU HEMZEMİN GEÇİTLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER

VE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; demiryolu hemzemin geçitlerinin ve bunlara

ait koruma sistemlerinin yapımına, bakımına, işletilmesine ve işaretlemesine ilişkin standartları,

usul ve esasları, ilgililerin yetki ve sorumluluklarını belirleyerek demiryolu hemzemin geçit-

lerinde demiryolu ve karayolu trafiğinin düzenini ve güvenliğini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ulusal Demiryolu Altyapısı Ağı üzerinde tesis edilen

tüm hemzemin geçitleri kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, kent içi hafif raylı sistem, tramvay ve metro hatları ve

benzeri hatlar üzerinde bulunan demiryolu hemzemin geçitleriyle ulusal demiryolu hatlarıyla

bağlantılı iltisak hatları üzerinde bulunan ve sadece iltisak hattının ilgili olduğu işyerinin araç-

larının geçişleri için kullanılan demiryolu hemzemin geçitleri için uygulanmaz.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik

Kanununun 13 üncü ve 76 ncı maddeleri, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

8 inci maddesi ile 24/4/2013 tarihli ve 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbest-

leştirilmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

b) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

c) Ağır taşıt: Karayolları üzerinde seyreden ve toplam yüklü ağırlığı 10 tondan fazla

olan otobüs, kamyon ve treyler tipi taşıtları,

ç) Aliyman: Yolun proje yatay hattındaki doğrusal kısmını,

d) Ayırıcı: Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların

diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerecini,

e) Bariyer: Demiryolu hemzemin geçidini otomatik veya mekanik olarak kapatan, ka-

rayolu trafiğinin geçişini engelleme düzeneğini,

f) Boden boşluğu: Demiryolu hemzemin geçitlerde kontray veya zemin kaplama mal-

zemesi ile esas ray arasında demiryolu aracı tekerinin serbestçe geçişine olanak sağlamak için

bırakılan boşluğu,

g) Bordür: Ayırıcı, ada, yaya yolu, bisiklet yolu gibi karayolu bölümlerini taşıt yolundan

ayıran, taşıt yoluna göre yükseltilmiş olarak tesis edilen, sayılan bu bölümlere araçların doğ-

rudan çıkışını güçleştiren ve taşıt yolundaki trafiği yönlendiren sınırlayıcı tertibatları,

ğ) Demiryolu hemzemin geçidi: Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği ba-

riyerli veya bariyersiz geçitleri,

h) Deray: Lokomotif ya da vagon tekerlerinin ray dışına çıkmasını,

ı) Dever: Demiryolu taşıtlarını kurp içinde etkiyen merkezkaç kuvvetinin savurma ve

devirme etkilerine kısmen karşı koymak için hız ve kurp yarıçapına göre dış raya verilen yük-

seltmeyi,

i) Drenaj: Fazla herhangi bir sıvının bulunduğu ortamdan boşaltılması ve uzaklaştırıl-

masını,

j) Düşey kurp: Demiryolu güzergâhı üzerinde farklı eğimlerin birleştiği noktalarda ge-

çişi kolaylaştırmak için oluşturulan yer merkezli veya gök merkezli daire yayı şeklindeki de-

miryolunu,

k) Geçiş eğrisi: Kurplarda merkezkaç kuvvetinin demiryolu aracına olan etkisine karşı

ani olmayan düzenli bir geçiş sağlamak amacıyla aliyman ile kurp arasına yerleştirilen eğri

parçasını,
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l) Işıklı ve sesli trafik işaretleri: Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli, sabit

veya taşınabilir, elle kumanda edilebilen veya otomatik çalışan, üzerinde çeşitli renk, şekil,

sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi olan, ışık veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını

sağlayan trafik tertibatlarını,

m) İltisak hattı: Demiryolunu fabrika, depo, antrepo gibi yük alma ve verme tesislerine

bağlayan hatları,

n) İşaretleme: Taşıt yolu, bordür, ayırıcı, otokorkuluk ve kenar taşı gibi karayolu ele-

manları üzerine, çeşitli renkte çizgi çizilmesi, şekil ve sembol yapılması, yazı yazılması, yan-

sıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasına yarayan yer işaretlemeleri veya benzer-

lerini,

o) Kenar taşı: Taşıt yolundan yararlanan araçların sürücülerine banket dış kenarlarını

göstermek üzere aralıklarla tesis edilen ve üzerinde belli renkte ışık yansıtıcı elemanı bulunan

yükseltilmiş tertibatı,

ö) Kontray: Yolun normal profilinden farklılaştığı bölümlerinde; tekerlek bodenlerinin

rahat hareket etmesini sağlayarak taşıtların deray etmesini önlemek veya deraylı gelen araçların

risk altındaki tesislere zarar vermesini önlemek için normal işletme rayının yanına döşenen be-

lirli uzunluktaki ikinci rayları veya çelik profillerden oluşturulmuş donatıları,

p) Ofset tarama: Geometrik burun ile fiziksel burun arasında kalan bölgede yapılan ta-

ramayı,

r) Reflektör: Başlıca yansıma olayından yararlanarak, bir ışık kaynağının ışık akısının

uzaysal dağılışını değiştirmeye yarayan nesneyi,

s) Refüj: Taşıt trafiğinde yayaların karşıdan karşıya geçmesi için yolun ortasında dü-

zenlenmiş kaldırım, orta kaldırımı,

ş) Seyir momenti: Demiryolu hemzemin geçidinden son bir yılda geçen tren sayısının

yıllık ortalama günlük değeri ile karayolu araç sayısının yıllık ortalama günlük trafik (YOGT)

değerinin çarpımıyla elde edilen sayıyı,

t) Taşıt yolu (kaplama): Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmını,

u) Trafik işaretleri: Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhalarını, ışıklı ve

sesli işaretleri, yer işaretlemelerini,

ü) Trafik işaret levhası: Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üze-

rindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatını,

v) Ulusal Demiryolu Altyapısı Ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il, ilçe merkez-

leri ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik

ve yük merkezlerini birbirine bağlayan devlete veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı

ağını,

y) Yatay kurp: İki düz demiryolunu birbirine bağlayan daire yayı (viraj) şeklindeki de-

miryolunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Demiryolu hemzemin geçitleri ile yaklaşım yollarının yapımı, bakımı ve işletilmesi

MADDE 5 – (1) Demiryolu hemzemin geçitleri ile yaklaşım yollarının; bu Yönetme-

likte belirtilen standart, anlam, nicelik ve niteliklere ve şematik olarak gösterilen örneklerine

uygun şekilde yapımından karayolunun bağlı olduğu kurum ve kuruluşlar sorumludur.

(2) Demiryolu hemzemin geçit yaklaşım yollarının bakım ve onarımından geçidin ya-

pımından sorumlu kurum veya kuruluş sorumludur.

(3) Demiryolu hemzemin geçitlerinin bakımı-onarımı ve işletilmeleri, geçitten sorumlu

kurum veya kuruluş nam ve hesabına TCDD tarafından yapılır ve bununla ilgili masraflar ka-

rayolunun bağlı olduğu kurum veya kuruluşlara tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Bu durum,

sorumlu kurum ve kuruluşun üçüncü kişilere olan ve birinci ve ikinci fıkralardan kaynaklanan

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yaklaşım yollarının trafik işaretleri

MADDE 6 – (1) Demiryolu hemzemin geçitlerine yaklaşım yollarının trafik işaretlerini

koymaya ve kaldırmaya karayolunun bağlı olduğu kurum veya kuruluşlar sorumlu ve yetkili-

dir.

(2) Trafiği düzenleme yetkisi olan kuruluş ve kişiler de geçici olarak, aşağıda sayılan

yer, hal ve durumlarda düzenleyici trafik işareti koymaya ve bunları kaldırmaya yetkilidir.

a) Trafik güvenliği nedeni ile,

b) Genel asayiş bakımından gerekli hallerde,

konulan trafik işaretleri, iş veya hizmetin bitiminde derhal kaldırılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilenler dışında hiçbir kuruluş veya kişi, kendiliğinden

herhangi bir yere trafik işareti koyamaz, mevcut olanların anlam ve niteliğini değiştiremez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Uygulanacak Standartlar

Demiryolu hemzemin geçitlerinin koruma sistemlerine göre sınıflandırılması

MADDE 7 – (1) Demiryolu hemzemin geçitler koruma sistemlerine göre aşağıdaki şe-

kilde sınıflandırılır:

a) Bekçili-bariyerli hemzemin geçitler,

b) Flaşörlü-çanlı ve otomatik bariyer sistemli hemzemin geçitler,

c) Çapraz, dur, lokomotif ve yaklaşım işaret levhaları bulunan, mekanik veya otomatik

koruma sistemleri olmayan serbest hemzemin geçitler.

Demiryolu hemzemin geçit açılamayacak yerler

MADDE 8 – (1) Hemzemin geçit açılamayacak yerler aşağıda belirtilmiştir:

a) Yeni yollarda kesinlikle hemzemin geçit yapılmaz.

b) Tren hızlarının 160 km/saat’i aştığı yerlerde hemzemin geçit tesis edilmez.
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c) Arazi ve demiryolu şartlarına göre;

1) Karayolu aracından demiryoluna beş metre mesafede, demiryolunun her iki yönünün

görüş uzaklığının 500 metrenin altında olduğu (Şekil 1),

2) Demiryolu aracından her iki yönden hemzemin geçidin görüş uzaklığının 750 met-

renin altında olduğu (Şekil 2),

3) Demiryolu kurp yarıçapı 500 metrenin altındaki,

4) Kurp geçiş eğrileri üzerindeki,

5) Geçide bağlı taşıt yolu uzunluğunun güvenlik çizgisinden en az 30 metrelik kısmında;

taşıt yolu ve demiryolu kesişme açısı 70 dereceden küçük, 110 dereceden büyük olan (Şekil 3),

demiryolu hatları üzerinde hemzemin geçit açılmasına izin verilmez.
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ç) İki demiryolu hemzemin geçidi arasındaki en az mesafe yerleşim yeri dışında 5000

metre, yerleşim yerlerinde 1000 metreden az olamaz. Bu mesafelerde ikinci bir demiryolu hem-

zemin geçit açılamaz.

Tren hızı ve trafik yoğunluğuna göre tesis edilecek demiryolu hemzemin geçit ko-

ruma sistemleri

MADDE 9 – (1) Tren hızı ve trafik yoğunluğuna göre tesis edilecek hemzemin geçit

koruma sistemleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Tren hızlarının en fazla 120 km/saat, seyir momentinin 3.000’e kadar olduğu kon-

vansiyonel hatlarda trafik işaretlerine sahip demiryolu hemzemin geçitler serbest olarak açıla-

bilir.

b) Tren hızlarının en fazla 160 km/saat, seyir momentinin 30.000’e kadar olduğu kon-

vansiyonel hatlardaki geçitlerde flâşör, çan ve bariyerden oluşan otomatik veya bekçili bariyer

sistemi kurulur.

(2) Seyir momenti 30.000 katsayısını geçen hatlarda hemzemin geçit açılamaz, alt veya

üst geçit yapılır.

Genel fiziki standartlar

MADDE 10 – (1) Demiryolu hemzemin geçitlerinde uygulanacak fiziki standartlar aşa-

ğıda belirtilmiştir.

a) Demiryolu hemzemin geçitlerinin her iki yanına, karayolundan görülecek şekilde

“Demiryolu Acil Durum İhbar Hattı” telefonlarının numaraları konulur.

b) Demiryolu hemzemin geçitlerde ray üst seviyesi ile demiryolu hattının sağ ve so-

lundaki 50’şer metrelik taşıt yolu aynı seviyededir (Şekil 4).

c) Tüm demiryolu hemzemin geçitlerde karayolu araçlarının demiryolu gabari sahasına

tehlikeli şekilde yaklaşmasını önlemek için en yakın raydan itibaren 5 metre mesafede kara-

yoluna “DUR” çizgisi çizilir ve “DUR” levhası konulur.

ç) Ana taşıt yoluna bağlı tali yol üzerindeki demiryolu hemzemin geçitlerde, araç son-

larının taşıt yolu veya demiryolu üzerinde tehlike yaratmaması için, geçide bağlı taşıt yolu

uzunluğunun güvenlik çizgisinden itibaren mesafesi en az 30 metredir.

d) Demiryolu hemzemin geçitlerde, ray üst seviyesinden 50 mm derinliğinde ve ray

mantarı iç yanağından 55 mm genişliğinde boden boşluğu bırakılır.
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e) Seyir momentinin 15.000 katsayısını geçtiği demiryolu hemzemin geçitlerde; demir-

yoluna 5 metre kala taşıt yolu üzerine hemzemin geçit sinyali konur. Tablo 1’de belirtilen hız

ve mesafelere göre taşıt yoluna ayrıca kırmızı flaşörlü uyarı sinyali konulur (Şekil 5).

f) Demiryolu hemzemin geçitlerin zemini, karayolu vasıtalarının rahatça geçeceği şe-

kilde kompozit veya kauçuk malzeme ile kaplanır.

g) Demiryolu hemzemin geçit kaplamaları ray üst koduyla aynı seviyededir.

ğ) Demiryolu hemzemin geçit bulunan kurplara maksimum 105 mm dever verilir.
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h) Taşıt yolundan veya demiryolundan hemzemin geçide gelecek suların uzaklaştırıl-

ması için drenaj kanalları yapılır ve geçidin yapılmasından sorumlu olan kurum/kuruluşlar dre-

najların işlevini sağlamasından sorumludur.

ı) Seyir momentinin 3000’i geçtiği tüm hemzemin geçitlerin yaklaşım yollarının 50

metrelik kısımları asfalt veya parke taşıdır.

i) Şehiriçi geçişler hariç, hemzemin geçitlerde, geçit mahallerinde karayolu şerit geniş-

liği araçların birbirini sollamayacağı şekilde daraltılarak tanzim edilir.

j) Demiryolu hemzemin geçitlere 750 metre mesafede demiryolunun kenarına “DİK-

KAT HEMZEMİN GEÇİT DÜDÜK ÇAL” levhası konulur.

k) Seyir momenti katsayısı 15.000’i geçen demiryolu hemzemin geçitlerde bu Yönet-

melikteki şematik örneğine göre;

1) Yaklaşım yolunda, her iki yönden karayolu ortasında sarı renkli, 25 cm yükseklikte,

taş malzemesinden, 150 metre boyunda refüj veya Karayolları Genel Müdürlüğünce kullanılan

standartlarda beton oto korkuluk tesis edilir (Şekil 6).

2) Demiryolu hemzemin geçitlerde karayolu üzerindeki yaklaşım levhaları kapsamında

yer alan lokomotif veya bariyer işaretinin altına dikdörtgen levha içerisine “DİKKAT DEMİR-

YOLU” ibaresi eklenir.

3) Kullanılan levhaları üzerinde aydınlatılmamış alanlarda yüksek performanslı reflektif

malzeme, aydınlatılmış alanlarda ise diamont tipi malzeme kullanılır.
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4) Demiryolu hemzemin geçidi kesen karayolu üzerine, 150 metre uzunluğunda, sarı
renkli, 10 cm yüksekliğinde bordür taşı döşenir ve CTP kenar dikmesi ile belirli aralıklarla
sağda kırmızı, solda beyaz olacak şekilde reflektörler yerleştirilir (Şekil 7).

5) Demiryolu hemzemin geçit yaklaşımlarında karayolu üzerindeki refüjün fiziki bur-
nundan itibaren geriye doğru yaklaşık 80 metre ofset tarama yapılır (Şekil 8).

6) Yaklaşım yolları üzerinde karayolu araçlarını fiziki olarak uyarıcı, gerekli yatay işa-
retlemeler yapılır.

Demiryolu hemzemin geçitlerde kurulacak koruma sistemlerinin özellikleri
MADDE 11 – (1) Demiryolu hemzemin geçitlerde kurulacak koruma sistemlerinin

özellikleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Demiryolu hemzemin geçit koruma sistemleri, demiryolu aracı hemzemin geçide

gelmeden en az 25 saniye önce hemzemin geçidi karayolu araç geçişine kapatır.
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b) Her bir bariyer kolu üzerinde uygun aralıklarla yerleştirilmiş 3 adet kırmızı renk

lamba yer alır. Söz konusu lambalar hemzemin geçidin aktivasyonu sonrası bariyer mekaniz-

masına en uzak lamba sabit, diğer ikisi yanar söner olacak şekilde işarete başlar ve lambalar

hemzemin geçit koruma sistemi çalışmasını tamamlayıncaya kadar yanıp sönmeye devam eder.

c) Her bir bariyer kolu kırmızı beyaz renklerden oluşan, ışığı yansıtıcı, reflektörlü mal-

zemeler ile bariyer kolu boyunca kaplanır.

ç) Bariyer sürücülerinin mekanizması en yakın raya en az 3 metre mesafeye tesis edilir.

d) Bariyerler yolu tam kapatacak şekildedir. Her bir bariyer kolu maksimum 6 metre

uzunluğundadır. Bariyer kollarının tesisinde sağdan gidiş trafik yönü dikkate alınarak demir-

yolunun her iki tarafına tesis edilir. Yol genişliği 6 metrenin üzerinde olan hemzemin geçitlerde

karayolunu tamamen kapatacak şekilde, gidiş yönlerine ikişer adet bariyer kolu konulur.

e) Mekanik bariyerli geçitlerde 24 saat süresince, personel belgelendirme konusunda

yetkili otoritelerce sertifikalandırılmış görevli personel çalıştırılır.

f) Geçit koruma sisteminin demiryolu aracı tarafından aktive edilmesini müteakip ışıklı

ve sesli hemzemin geçit sinyalleri anında çalışmaya başlar. Kırmızı renk bildirili ve sıra ile ya-

nıp sönen iki ışıklı sinyal ve yavaş vuruşlu yüksek tonlu çanlar ile hemzemin geçidin karayolu

araçlarının geçişine kapalı olduğu bildirisi verilmiş olur.

g) Geçit sinyallerine ait lambalar TS EN 12368 numaralı standarda uygun olacaktır.

ğ) Geçit sinyaline ait lambalar yanıp sönmekte iken, gün ışığında 25 derecelik açı ile

bakıldığında, lambaların yanıp söndüğü net olarak görülür.

h) Geçit sinyallerine ait lambalar enerjilendiğinde en az dakikada 60 kez yanıp söner

ve lambaların aydınlatıldıkları süreler yaklaşık aynı olur.

ı) Elektromekanik çan enerjilendiğinde dakikada en az 100 vuruş yapılır.

i) Çan çalışırken, çanın ön yüzünden 3 metre mesafede 20 derecelik açıyla ölçülecek

ses minimum 85 dB(A)’dir.

j) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen geçitlerde geçitten

sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından kamerayla izlenme sistemleri kurulur. Bu sistem, Em-

niyet Genel Müdürlüğünce kullanılan elektronik denetim sistemlerine uyumlu ve bağlıdır. İz-

lenen ve denetlenen hemzemin geçitlerde hatalı kullanıcılara ceza yaptırımı uygulamasını te-

minen kayıtlar ilgili birimlere gönderilir.

Hemzemin geçit yaya yolu

MADDE 12 – (1) Yerleşim merkezlerindeki hemzemin geçitlerde yayaların ve engelli

vatandaşların rahatça geçişini sağlamak için geçidin her iki tarafında en az 100 cm genişliğinde

yaya yolu yapılır.

Seyir momentinin tespiti

MADDE 13 – (1) Seyir momentinin tespiti için geçidi kullanan karayolları, belediyeler

ve il özel idareleri her yıl nisan ayı sonuna kadar geçitten geçen yıllık taşıt sayısının günlük

ortalamasını valiliklere bildirirler. Yukarıdaki kurum ve kuruluşların sorumluluk alanı dışındaki
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şahıs ve tarla geçitlerinden geçen taşıt sayısı ortalaması ile geçitlerden geçen tren sayısı orta-

lamalarını TCDD bölge müdürlükleri bildirir.  Valilikler, seyir momentini tespit ettikten sonra

yolu kullanan ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı bildirimde bulunarak seyir momentine göre

önlem aldırır.

Proje

MADDE 14 – (1) Demiryolu hemzemin geçidini yapmakla sorumlu kurum/kuruluş ta-

rafından bu Yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan projeler, Karayolu

Genel Müdürlüğünün trafik güvenliğine uygun olduğu değerlendirmesinden sonra TCDD’nin

uygun görüşü ve Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün onayına müteakip uygulanmak

üzere ilgili kuruluşa ve il valiliğine gönderilir.

Trafik işaretleri

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki demiryolu hemzemin geçit çalışma-

larında, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış el kitaplarında belirtilen trafik

işaretleri ve standartları kullanılır.

Hemzemin geçitlerin kapatılması

MADDE 16 – (1) Geçici 1 inci maddede belirtilen sürenin sonunda ve ayrıca zamanla

özellikleri ve standartları değişen demiryolu hemzemin geçitlerden bu Yönetmelikte belirtilen

şartlara 6 ay içinde uygun hale getirilmeyenler ilgili valilikler tarafından kapatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mevcut hemzemin geçitlerin Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut demiryolu hemzemin geçitleri, bu Yönetmeliğin

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak ve ödeneği Ba-

kanlık bütçesinden karşılanmak üzere TCDD tarafından bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.

—— • ——
Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dı-

şındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans prog-

ramlarında uygulanacak eğitim-öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fırat Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışındaki fa-

külte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans programlarında

uygulanacak eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

b) Diploma programı: Belirli bir alana yönelik olarak eğitim veren ön lisans/lisans öğ-

retim programını,

c) Eşdeğer diploma programı: Öğrenim süreleri birbirine eşit olan programları,

ç) Fakülte: Fırat Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışındaki fakülteleri,

d) Yüksekokul: Fırat Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

e) Meslek yüksekokulu: Fırat Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

f) Örgün öğretim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam

etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ğ) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

i) GNO: Genel Not Ortalamasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul ve Kayıt, Geçiş, Muafiyet, Ders Kaydı

Kabul ve kayıt

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye'de bir liseden veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul

edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bir okuldan, diploma almaya hak kazandığını gösteren

bir belgeye sahip olmak.

b) ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlar ve/veya Üniversite tarafından yapılan

özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Başka bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açık öğretim

programlarının kontenjan sınırlaması olan birimlerinde eşdeğer diploma programlarından birine

kayıtlı olmamak.

(2) Kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında ilgili birim tarafından

yapılır. Kayıt için ÖSYM tarafından istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı

örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beya-

nına dayanılarak işlem yapılır.
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(3) Özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt yaptıracak öğrencilerden, ÖSYM’nin be-

lirlediği belgeler dışında da belgeler istenebilir. Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan bi-

rimlere, akademik takvimde belirtilen gün ve saatte kesin kaydını yaptırmayan aday öğrenciler,

kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar alınır.

(4) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

Haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın belirlenen tarihlerde başvurmayan ve istenen belgeleri

tamamlamayan öğrenci adayları kayıt hakkını kaybeder.

(5) Mazereti Rektörlük tarafından kabul edilen öğrenci adayları, Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına bir dilekçe vererek, noter aracılığı ile belirledikleri vekilleri tarafından kesin kayıt

işlemlerini yaptırabilirler.

(6) Zorunlu yabancı dil hazırlık programı olan birimlere kayıt olan öğrenciler, Üniver-

site Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen ve önceden tarihi ilan edilen güz ye-

terlik/seviye tespit sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olanlar ile Senato tarafından eşdeğer-

liği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda belirlenen düzeyde başarılı olduklarını bel-

geleyenler, ilgili bölümün/programın öğrencisi olurlar ve öğrenimlerine başlarlar.

(7) Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin hazırlık sınıfları bulunan

bölüm/programlarında yabancı dil eğitimi 4/10/2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Fırat Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre

yapılır.

(8) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye girerken

ÖSYM tarafından yapılan sınavda sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi iti-

barıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa ken-

disine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişinin yatırmış olduğu öğrenci katkı

payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez. Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tah-

rifat olduğunun belirlenmesi veya öğrencinin başka bir eşdeğer örgün yükseköğretim progra-

mına (aynı anda iki ön lisans ya da iki lisans programına) kayıtlı olması hâllerinde, kesin kayıt

yapılmış olsa bile kayıt iptal edilir.

(9) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato

tarafından belirlenir.

Kimlik kartı

MADDE 6 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş

fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun

olan öğrenciler kimlik kartlarını iade etmek zorundadır. Kimlik kartının kaybedilmesi hâlinde

yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın ilgili öğrenci

bürosuna getirilmesi gerekir. Kendisine yeni bir öğrenci kimlik kartı Rektörlük tarafından be-

lirlenen bedel karşılığında verilir.

Oryantasyon ve danışmanlık

MADDE 7 – (1) Kesin kayıtları yapılan birinci sınıf öğrencilerine Üniversiteyi tanıtmak

amacıyla, derslerin başlamasından önce, ilgili birimlerce oryantasyon programları düzenlenir.
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(2) Bölüm/program kurulları her öğrenci için bir danışman öğretim elemanı belirler.
Belirlenen danışman, öğrencinin isteği ile kariyer planlaması doğrultusunda derslere kayıt, ek-
leme-çekilme ve ayrıca sağlık, kültür ve spor ile ilgili konularda öğrenciye yardımcı olur. İlgili
birimdeki öğretim elemanlarına danışmanlık görevleri eşit oranda dağıtılır.

(3) Danışmanların görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yatay geçişler
MADDE 8 – (1) Yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Yatay geçiş ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Dikey geçişler
MADDE 9 – (1) Dikey geçişler; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Li-
sans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve YÖK kararlarına göre yapı-
lır.

(2) Dikey geçiş ile ilgili esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Çift anadal programı
MADDE 10 – (1) Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans

programına ek olarak Üniversitenin başka bir lisans programına da kayıt yaptırabilir. Bu ikinci
lisans programına Çift Anadal Lisans Programı denir. Bu programı tamamlayan öğrencilere,
kayıtlı oldukları lisans programı diplomasına ek olarak  Çift Anadal Lisans Diploması verilir.
Çift Anadal Lisans Programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yan dal programı
MADDE 11 – (1) Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans

programına ek olarak Üniversitenin diğer bir lisans programının belirli sayıda dersinden veya
belirli sayıda disiplinlerarası dersten oluşan bir Yan Dal Programına kayıt yaptırabilir. Yan Dal
Programı bir lisans programı değildir. Bu programı tamamlayan öğrencilere bir sertifika veri-
lir.

(2) Yan dal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Uzaktan eğitim
MADDE 12 – (1) Uzaktan eğitim; eğitim-öğretimin her düzeyinde bilgi ve iletişim tek-

nolojileri kullanılarak, zamandan ve mekândan bağımsız olarak gerçekleştirilen, öğrenci ile
öğretim elemanının aynı mekânda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türüdür.

(2) Bu program, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları doğrultusunda yürütülür.
Değişim programları
MADDE 13 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları arasında değişim programları düzenlenebilir.
(2) Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Uluslararası ortak lisans programı
MADDE 14 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisans

programları açılabilir.
(2) Uluslararası ortak lisans programına ilişkin hükümler Senato tarafından belirlenir.
Sertifika programı
MADDE 15 – (1) Sertifika programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
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Muafiyet
MADDE 16 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulun-

dukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için, Üniversiteye kesin kayıt
yaptırdıkları eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç on beş gün içinde bir defaya
mahsus muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu süre dışındaki başvurular dikkate alınmaz.

(2) Yeni kayıt olduğu birimin intibak komisyonu, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin
daha önce almış olduğu dersleri içerik, kredi/saat uyumluluğu ve başarı notu bakımından de-
ğerlendirerek intibak formu hazırlar. Bu formun hazırlanmasında öğrencinin mezun olduğu ve-
ya ayrıldığı son diploma programına ait öğrenim durum belgesi (transkript) dikkate alınır. Öğ-
rencinin intibakı, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Ders muafiyetine ve derslerin geçerlik süresine ilişkin esaslar Senato tarafından be-
lirlenir.

Yarıyıl kayıtları
MADDE 17 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın başlamasından önce akademik takvimde

belirtilen süreler içerisinde derslere kayıt yapar ve bu dersleri değiştirebilir. Öğrencinin kayıt
yenileme işlemi, katkı payı/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra danışman onayı ile kesinleşir.
Öğrenci, kendi ders kaydını yapmakla yükümlüdür ve tüm kayıt yenileme işleminden sorum-
ludur.

(2) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen ve katkı payını/öğrenim ücretini ya-
tırmayan öğrenci, o yarıyıldaki derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik
haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununda belirlenen azami öğrenim süresinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim öğretim süresi
MADDE 18 – (1) Üniversiteye bağlı ön lisans programlarında normal eğitim-öğretim

süresi iki, azami eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Bu programları başarı ile tamamlayan öğ-
rencilere ön lisans diploması verilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki lisans programlarında (Veteriner Fakültesi hariç) nor-
mal eğitim-öğretim süresi dört, azami eğitim-öğretim süresi yedi yıldır. Bu programları başarı
ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(3) Veteriner Fakültesinde normal eğitim-öğretim süresi beş, azami eğitim-öğretim sü-
resi dokuz yıldır. Bu Fakülteyi başarıyla tamamlayan öğrencilere veteriner hekimliği diploması
verilir.

(4) Yabancı dil hazırlık/bilimsel hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık hazırlık
eğitimi, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen sürelerin dışındadır.

(5) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık/bilimsel hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-
dığına bakılmaksızın normal eğitim-öğretim süresinde mezun olamayan öğrenciler, ilgili mev-
zuatlarda belirtilen koşullara göre 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 sta-
tüleri devam eder.
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(6) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması
almaları 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.

Öğretim türü ve yılı
MADDE 19 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde birinci ve ikinci öğretim olmak üzere

örgün öğretim yapılır. Ayrıca, ilgili birim kurulunun gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve
Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uzaktan öğretim, yaygın öğretim, açık öğretim, karma öğ-
retim ve dışarıdan (ekstern) öğretim de yapılabilir.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde, birinci ve ikinci öğretim programların-
daki bazı dersler, sadece uzaktan eğitim yoluyla da verilebilir. Bu şekilde verilen dersler için
öğrencilerden ilave bir ücret talep edilmez.

(3) Bir öğretim yılı, yarıyıl sonu sınavları hariç her biri en az on dört hafta olan güz ve
bahar yarıyıllarından oluşur. Gerekli hâllerde bu süre senato tarafından uzatılabilir. Akademik
takvimde belirtilen resmî tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Gerekli görüldüğü
takdirde dersler ve bunların sınavları ile alan çalışmaları ve uygulamalar, ilgili birimin yönetim
kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri ile mesai saatleri dışında da yapılabilir.

(4) Akademik takvim, ilgili eğitim-öğretim yılı başlamadan önceki nisan ayı sonuna
kadar Senato tarafından karara bağlanarak ilan edilir.

Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 20 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. 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 Senato tarafından uygun görülen programlarda eğitim-öğretim ilgili yabancı dilde yapı-
lır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılmayan, fakat zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı
bulunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde ilgili kurullarca belir-
lenecek dersler yabancı dilde yapılır. Ayrıca yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programların
bazı dersleri yabancı dilde de yapılabilir.

(3) Yabancı dil eğitimi, Senato tarafından alınacak kararlara uygun olarak yürütülür.
(4) Yabancı dil eğitimi programı çerçevesinde yürütülen hazırlık sınıfı, lisans eğitim-

öğretimine başlamadan önce ve iki yarıyıl süreyle yapılır. Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı
olamayan öğrencilere verilecek ilave süre azami süreden sayılmaz.

(5) Yabancı dil hazırlık programı ile ilgili hususlarda 4/10/2012 tarihli ve 28431 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

Öğretim programları
MADDE 21 – (1) Öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürü-

tülür.
(2) Öğretim planı; teorik dersler, uygulamalar, proje, stüdyo, laboratuvar ve atölye ça-

lışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi uygulamaları, seminerler, klinik çalışması,
ödev, sunum, sınava hazırlık, sınav, işyeri eğitimi, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan
oluşur.

(3) Dersin kredisi, yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre öğrencinin kazanacağı
bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça be-
lirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için
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gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak belirlenir. Her bir eğitim-öğretim yılı
için kredi asgari altmıştır. Diploma için gerekli olan asgari ders kredisi toplamı; ön lisans prog-
ramları için yüz yirmi, lisans programları için iki yüz kırk ve Veteriner Fakültesi için üç yüz
kredidir.

(4) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri ve varsa ön
koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili kurulların kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir.

(5) Öğrenci, öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen kredideki
seçmeli dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür.

(6) Seçmeli bir dersi tekrarlama durumunda olan öğrenci, daha sonraki yarıyıllarda
veya yıllarda eşdeğer başka bir seçmeli ders alabilir.

(7) Fakültelerden ve dört yıllık yüksekokullardan mezun olacak öğrencilere bitirme tezi
yaptırılabilir.  Bitirme tezine ilişkin esaslar ilgili birim kurulunca belirlenir.

(8) Staj çalışmaları ve iş yeri uygulamaları, her programın özelliğine göre ilgili birim
kurullarınca belirlenen esaslara göre yapılır.

Dersler ve kredi değerleri
MADDE 22 – (1) Lisans/ön lisans programlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak

üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, programda tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir.
Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları programda tanımlanan ve seçimi öğrenciler ta-
rafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara
sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler
bölümün/programın önerisi üzerine ilgili kurul tarafından kararlaştırılır.

(3) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri belirlenebilir.
a) Bir dersten önce alınması zorunlu olan ve başarı notu en az DD veya B olması gere-

ken derse, o dersin ön koşul dersi denir.
b) Bir dersle eş zamanlı alınması gereken derse, o dersin eş koşul dersi denir.
(4) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri dışında ilgili bölüm baş-

kanlığı tarafından ek koşullar da belirlenebilir.
(5) Herhangi bir dersin ön koşulu veya eş koşulu olan bir dersten muaf olunması duru-

munda ilgili dersin ön koşulu veya eş koşulu sağlanmış sayılır.
(6) Kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere

kredi değeri verilmez.
Ders yükü
MADDE 23 – (1) Bir bölümün/programın normal ders yükü, o programın müfredatında

en fazla sayıda kredili dersin yer aldığı yarıyıldaki kredili ders sayısıdır.
(2) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders

yükü;
a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile GNO’su en az 2,20 olan öğrenciler için

en fazla bir ders artırılabilir.
b) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile GNO’su en az 3,00 olan öğrenciler için

en fazla iki ders artırılabilir.
(3) Öğrenci bulunduğu sınıfın ilgili alt yarıyıllarından dersi varsa, üst sınıftan ders ala-

maz.
(4) Öğrencinin bulunduğu sınıfın ilgili üst yarıyılından alabileceği ders sayısı en fazla

üç olabilir.
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(5) Öğrenciler kayıt oldukları ilk yarıyılda müfredatta belirtilen ders yüklerini değişti-
remezler.

(6) Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü kredili üç derstir. Gerekçeli durumlarda
bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.

(7) Son yarıyılda alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya
programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğren-
ciler bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders artırabilirler.

(8) Öğrenci, ders seçme işleminde, önceki yarıyıllarda devamsız ve başarısız olduğu
dersler ile hiç almadığı dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. Bu dersler farklı dönemler-
den ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile dersleri alır.

(9) Öğrencinin kaydolduğu derslerin haftalık saatlerinin kısmen de olsa çakışmaması
gerekir.

(10) Birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri de birinci
öğretimden ders alamazlar. Bu fıkra hükümleri, çift anadal ve yan dal öğrencilerine uygulan-
maz. Ayrıca bu fıkra, yatay geçişle gelen öğrenciler için de yatay geçişin yapıldığı ilk iki yarıyıl
uygulanmaz.

(11) Ders kaydının son şekli, danışman öğretim elemanı tarafından akademik takvimde
belirlenen süre içerisinde onaylanır.

(12) Bu maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, doku-
zuncu ve onuncu  fıkralarının uygulanmasından danışman öğretim elemanı sorumludur.

Devam mecburiyeti
MADDE 24 – (1) Öğrenci, ilk kez aldığı dersler ile devamsızlığı veya başarısızlığı ne-

deniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama
çalışmasının en az % 80’ine devam etmek zorundadır.

(2) Öğrenci, sadece dersin ilk tekrarında devamdan muaftır.
(3) Öğrencilerin derse devamları, sorumlu öğretim elemanı tarafından öğrencinin bizzat

kendisine ait elektronik imza, biyometrik imza ya da ıslak imzası karşılığı yoklamalarla tespit
edilir. Her yoklama on beş gün içerisinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi siste-
minde öğrenciye ilan edilir.

(4) Sağlık raporu olan öğrencinin raporlu geçirdiği süre, devamsızlık süresinden sayılır.
Dersten çekilme
MADDE 25 – (1) Öğrenciler, yarıyılın başlangıcından itibaren ilk iki hafta içerisinde

danışmanının onayını alarak ders planındaki derslerden birisini bırakıp bir başka derse kayıt
yaptırabilir ya da kayıt yaptırdığı bir dersten tümüyle çekilebilirler.

(2) Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
(3) Öğrenim süresi boyunca en çok altı dersten çekilme işlemi yapılabilir.
(4) Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.
(5) Seçmeli derslerden çekilme işlemi kontenjanlar dâhilinde sınırlı olup, ilgili birim-

lerin belirleyeceği kurallar çerçevesinde yapılır.
(6) Tekrarlanan veya daha önce çekilme işlemi yapılan seçmeli ve kredisiz derslerden

çekilme işlemi yapılamaz.
(7) Bir yarıyılda asgari ders yükü ya da bu yükün altında ders alan öğrencilere dersten

çekilme izni verilmez.
Sınıflar
MADDE 26 – (1) Üniversite Senatosu tarafından onaylanan öğretim planındaki toplam

kredinin;
a) Ön lisans programlarında; % 40’ını tamamlayan öğrenciler ikinci sınıf,
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b) Lisans programlarında; % 20’sini tamamlayan öğrenciler ikinci sınıf, % 40’ını ta-
mamlayan öğrenciler üçüncü sınıf, % 65’ini tamamlayan öğrenciler dördüncü sınıf,

c) Veteriner Fakültesinde; % 15’ini tamamlayan öğrenciler ikinci sınıf, % 30’unu ta-
mamlayan öğrenciler üçüncü sınıf, % 50’sini tamamlayan öğrenciler dördüncü sınıf, % 70’ini
tamamlayan öğrenciler beşinci sınıf,

öğrencisi olarak tanımlanırlar. Bu öğrencilerin bu Yönetmeliğin 40 ıncı  maddesinde
belirtilen not barajlarını da geçmeleri gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet

Sınavlar
MADDE 27 – (1) Sınavlar, birimler tarafından hazırlanan ve en az on beş gün önce

ilan edilen programa göre belirlenen zaman ve yerlerde yapılır. Ancak ara sınav yerine geçecek
bazı dönem içi etkinlikler, belirli bir sınav programına ve ilana bağlı olmadan da yapılabilir.
Gerek görüldüğünde sınavlar, mesai saatleri dışında veya milli ve dini bayramlar haricindeki
cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(2) Sınavların yazılı olarak yapılması esastır. Ancak, durum ve ihtiyaca göre ilgili birim
kurulu kararı ile sınavlar; sözlü/uygulamalı, hem yazılı hem sözlü/uygulamalı, proje tabanlı
ya da internet tabanlı olarak da yapılabilir.

(3) Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan veya kopyaya yardım edenler
ile sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği tespit edilen
öğrenciler, o sınavdan sıfır almış sayılır ve disiplin soruşturma süreci başlatılır.

(4) Sınava ilişkin tüm belgeler, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen kural-
lara göre iki yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanak düzenlenmek suretiyle imha
edilir.

(5) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavlar, kısa sınavlar, arazi çalışması,
uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar gibi çalışmalar ve yarıyıl sonu sı-
navı ile belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından bir hafta önce, o yarıyıl açılacak derslere ait
başarı değerlendirme sistemi; yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl içi çalışmalarının
başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkılarının hangi oranlarda
olacağı gibi hususlar göz önünde bulundurularak dersi verecek öğretim elemanı tarafından ders
uygulama formu doldurularak önerilir. Bu öneri, ilgili bölüm kurulu kararı ile kesinleşir ve ilan
edilir.

(6) Dersle ilgili yarıyıl içerisindeki değerlendirme notları, ilgili dönemin son haftasından
önce ilan edilir.

(7)  Öğrencilerin bir dersteki başarı durumunu gösteren liste, Senatonun belirleyeceği
esaslar çerçevesinde açıklanır. İlgili yönetim kurulu gerektiğinde bir dersin öğretim üyesinden,
dersle ilgili başarı durumu değerlendirmesini yeniden isteyebilir. Dersin öğretim elemanı tara-
fından yapılan yarıyıl içi ve yarıyıl sonu not dağılımlarının başarı durumu istatistikleri ve de-
ğerlendirme raporu ders uygulama dosyasında yer alır. Dersin sorumlusu/sorumluları Senato-
nun belirlediği esaslar çerçevesinde ders uygulama dosyasını yarıyıl sonu sınavlar bittikten
sonra bir hafta içerisinde hazırlamak ve bölüm/program başkanlığına teslim etmekle yüküm-
lüdür.

(8) Öğrenciler, sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarını ibraz etmek zorundadır.
Kulaklık, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve benzeri iletişim araçları ile sınav
salonuna girilmesi yasaktır.
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(9) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli
öğretim elemanlarının sınav döneminde Üniversitede bulunamaması hâlinde sınavın kimin ta-
rafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm/program başkanının önerisi ve ilgili bi-
rimin yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(10) Sınavların düzenli biçimde yürütülebilmesi için ilgili birimdeki bütün öğretim ele-
manları görevlendirilebilir.

Ara sınavlar
MADDE 28 – (1) İlgili birim yönetim kurulunca aksi yönde karar alınan dersler hariç,

her ders için beşinci hafta ile on ikinci  hafta arasında en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ta-
rihleri ilk iki hafta içerisinde ilan edilir. Bir dersin ara sınavlarına girebilmesi için, öğrencinin
o derse kayıtlı olması gerekir. Ara sınav tarihlerine kadar devamsızlıktan kalması kesinleşen
öğrenci ara sınavlara giremez, girmiş olsa bile sınavı geçersiz sayılır.

(2) Yarıyıl veya yıl içi değerlendirmeleri, ara sınav notunun yerine geçebilir.
(3) Ara sınavların başarı notuna katkısı % 40’tan az, % 60’tan fazla olamaz.
(4) Tekrarlanan dersler dahil mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu sıfır sayılır

ve ara sınavların not ortalaması buna göre hesaplanır.
(5) Ara sınavlara girilmemesi, yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya engel değildir.
Mazeret sınavı
MADDE 29 – (1) Mazeret sınavı, ara sınav günlerini kapsayan tarihlerde Rektörlük

tarafından görevlendirilen veya Senato tarafından belirlenmiş mazeretler nedeniyle ara sınav-
lara katılamayan öğrenciler için yapılır. Öğrenci; mazeret belgesini bir dilekçe ekinde, ilgili
bölüm/program başkanlığına, bu başkanlıkların bulunmadığı fakülte/yüksekokullarda dekan-
lığa/müdürlüğe, mazeretin bitiminden sonra en geç bir hafta içerisinde vermek zorundadır.

(2) Mazeret sınavı hakkı, Senato tarafından belirlenen esaslarda tanımlanan istisnai du-
rumlarda,  sadece ara sınavlar için verilir. Mazeret sınavı, ara sınav sayısına bakılmaksızın her
yarıyılda, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenen tarihte her ders için bir defa
yapılır.

(3) Ara sınavın yapıldığı tarihte Rektörlük tarafından görevlendirilen öğrenciler için
her yarıyılda, her ders için ara sınav sayısı kadar mazeret sınavı yapılır.

(4) Öğrenci mazeret sınavında, o tarihe kadar olan ders içeriğinden sorumludur.
Genel sınav
MADDE 30 – (1) Öğrencinin, bir dersin genel sınavına girme hakkı kazanabilmesi

için;
a) Derse kayıt olmuş,
b) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamalı derslerde uygulamaların en az % 80’ine

katılmış,
c) Öğretim üyesinin ders için belirlediği ve yarıyıl başında ilan ettiği koşulları sağla-

mış
olması gerekir.
(2) Genel sınava girme hakkı kazanamayan öğrenci, ilgili dersten devamsız sayılır.
(3) Genel sınav için mazeret sınavı açılmaz.
Bütünleme sınavı
MADDE 31 – (1) Bütünleme sınavına girebilme şartları ve başarı notu, genel sınav ile

aynıdır.
(2) Öğrencilere, genel sınavda başarısız olduğu (FF notu aldığı) dersler için, her yarı-

yılın sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler arasında bir bütünleme sınav hakkı verilir.
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(3) Not yükseltmek isteyen öğrenciler, genel sınavda şartlı başarılı olduğu (DD/DC
notu aldığı) derslerden, akademik takvimde belirtilen sürede internet ortamında kaydolmak
şartıyla, bütünleme sınavına girebilirler. İlgili dönemin ara sınav notu, bütünleme sınavında da
geçerlidir.

(4) Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu notu yerine geçer.
(5) Bütünleme sınavı için mazeret sınavı açılmaz.
Mezuniyet sınavı
MADDE 32 – (1) Mezuniyet sınavına;
a) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları

halde GNO’su 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler seçecekleri koşullu başarılı en
fazla iki dersten,

b) Mezun olmak için genel sınava girme şartlarını sağlamış ve başarısız oldukları ders
sayısı en fazla iki olan öğrenciler, başarısız kaldıkları derslerden

girebilirler.
(2) Mezuniyet sınavı bahar döneminde bütünleme sınavından sonra ve akademik tak-

vimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(3) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şart-

larını yerine getirmiş olmak zorunludur.
(4) Mezuniyet sınavında daha düşük alınan notlar önceki notların yerine geçmez. Ba-

şarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar de-
ğerlendirmeye katılmaz.

(5) Öğrenci mezuniyet sınavına öğrenimi boyunca bir kez başvurabilir.
(6) Mezuniyet sınavı için mazeret sınavı açılmaz.
Muafiyet sınavı
MADDE 33 – (1) Muafiyet sınavı, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, ortak

zorunlu yabancı dil dersinden muaf olmaları için, öğretim yılı başında yapılır.
Kopya ve intihal
MADDE 34 – (1) Bir öğrencinin sınavlarda ve diğer değerlendirme etkinliklerinde

(ödev, rapor, proje ve benzeri) kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliğinde yer alan benzer ihlallerde bulunduğu yönünde kuvvetli şüphe
veya delil elde edilirse hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz
konusu değerlendirme etkinliği için not verilmez. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan
öğrencinin sınavı değerlendirilir ya da telafi sınavı veya telafi etkinliği düzenlenir. Suçlu olduğu
tespit edilen öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra, söz konusu sınav veya değerlendirme
etkinliğinden sıfır notu verilir.

(2) Yarıyıl sonu toplam notuna etkisi olan tüm projeler, laboratuvar raporları, ödevler
ve benzeri değerlendirme etkinlikleri ilgili mevzuat hükümlerine göre sınav olarak kabul edi-
lir.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 35 – (1) Bir dersin başarı notu; bağıl değerlendirme sistemi ya da öğretim

elemanının takdiri kullanılarak belirlenir.
(2) Her eğitim-öğretim yılı başında; bağıl değerlendirmeye katma sınırı (BDKS), ham

başarı notu alt sınırı (HNAS) ve yarıyıl sonu sınavı alt sınırı (YSAS) Senato tarafından belir-
lenir.
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(3) Bağıl değerlendirme sistemi ve öğretim elemanı takdirinin uygulandığı derslerde
değerlendirmeye alınmak için öğrencinin yarıyıl sonu sınav notunun en az YSAS olması gere-
kir. Bu puanın altında kalan öğrenciler doğrudan başarısız sayılır.

(4) Bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilemeyecek dersler için yarıyıl sonu ham
başarı notlarının dağılımı kullanılarak başarı derecelerinin karşılığı harf notları, Senato tara-
fından 100 puan üzerinden oluşturulan tablodan dersi veren öğretim elemanının takdiri ile be-
lirlenir. Öğretim elemanı bu tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, fakat yukarıya
çıkaramaz.

(5) Bir dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre; aşağıda belirtilen
harfli başarı notu ve başarı katsayısına dönüştürülür:

a) Başarı Notu Katsayı Açıklama
AA 4.00 Başarılı
BA 3.50 Başarılı
BB 3.00 Başarılı
CB 2.50 Başarılı
CC 2.00 Başarılı
DC 1.50 Koşullu Başarılı
DD 1.00 Koşullu Başarılı
FF 0.00 Başarısız

b) B= Kredisiz dersler için başarılı.
c) K= Kredisiz dersler için kalır.
ç) D= Devamsız.
d) G= Girmedi.
e) M= Muaf.
(6) Başarı notu olarak kullanılan harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:
a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan öğrenci o dersi

başarmış sayılır.
b) Bir dersten DC veya DD notlarından birini almış olan öğrenci o dersi koşullu başar-

mış sayılır. DD ve DC harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için
GNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.

c) Bir dersten FF notu alan öğrenci o dersi başaramamış sayılır.
ç) Muaf sayma (M); bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul edilen veya

ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili prog-
rama intibaklarında, en son izledikleri yükseköğretim programında almış oldukları ve ilgili bi-
rim yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

d) Başarı notu belirtilmeyip M ve B olarak gösterilen dersler, GNO’nun hesabında de-
ğerlendirmeye katılmaz.

e) D notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir ve genel
not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür. D notu ile değerlendirilen dersler verildiği
ilk yarıyıl tekrar alınır.

f) Kredisiz bir dersten K notu alan öğrenci, o dersi başaramamış sayılır ve aynı dersi
verildiği ilk yarıyılda tekrarlar.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 36 – (1) Genel sınav ve bütünleme sınavı sonuçları, ilgili sınav döneminin

bitimini izleyen en geç üç iş günü içinde öğrenci işleri otomasyonuna girilir. Aynı süre içinde
sınav sonuçlarının, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmek üzere ilgili birim başkanlı-
ğına verilmesi zorunludur. Sınav evrakı ve derse devam çizelgeleri, ilgili birim tarafından iki
yıl süreyle saklanır.
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(2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. Öğren-
ciler veya öğretim elemanları not düzeltme taleplerini, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç
iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak iletirler.

(3) İtiraz edilen sınav evrakı, bölüm başkanı ve sınavı yapan öğretim elemanı tarafından
incelenir. Gerektiğinde bölüm başkanı, bölüm kurulu kararı ile biri dersi okutan öğretim ele-
manı olması koşuluyla ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak sınav
evrakını inceletebilir. Sınav evrakında maddi hata varsa, itiraz, ilgili birim yönetim kurulunda
karara bağlanır.

(4) Öğrencinin itirazı bir hafta içerisinde sonuçlandırılır.
Not ortalamaları
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin başarı durumları; bu Yönetmeliğin 35 inci maddesine

göre, derslerden almış oldukları başarı notlarının katsayıları ve derslerin kredileri ile hesaplanan
dönem not ortalaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) değerleriyle izlenir.

(2) DNO; bir yarıyılda alınan derslerin her birinin kredisi ile bu derslerden alınan başarı
notlarının katsayılarının çarpımları toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle
elde edilir. GNO; öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren, tamamladığı yarıyıl itibarıyla
almış olduğu tüm dersler ve o derslerden almış olduğu geçerli son notlar dikkate alınarak he-
saplanır. Elde edilen sonuçların yuvarlama işlemi; virgülden sonraki ilk hane beşten küçükse,
birler basamağı değiştirilmeden; beş veya beşten büyükse, birler basamağı bir artırılacak şekilde
yapılır.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 38 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen başarılı öğrenciler, daha önce aldıkları

ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste
öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 39 – (1) Bir yarıyıldaki tüm dersleri almak, önceki yarıyıl veya yıllardan FF

notu olmamak ve disiplin cezası almamış olmak koşulu ile o yarıyıl veya yıldaki en düşük notu
CC ve DNO’su 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencileri, DNO’su 3.50-4.00 arasında
olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencileri sayılır. Bu öğrencilerin durumları öğrenim durum
belgesinde yarıyıl bazında belirtilir. Onur ve yüksek onur öğrencilerinin listesi, her yarıyıl so-
nunda Rektörlük tarafından Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.

Sınamalı öğrenciler
MADDE 40 – (1) Aşağıda tanımlanan öğrenciler sınamalı öğrenci listesine alınır:
a) İkinci sınıfta olup, GNO’su 1.80’in altında olan öğrenciler.
b) Üçüncü sınıfta olup, GNO’su 1.90’ın altında olan öğrenciler.
c) Dördüncü veya beşinci sınıfta olup, GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler.
(2) Sınamalı öğrenciler, yeni ders alamazlar, öncelikle başarısız oldukları alt yarıyıl

derslerini tekrar ederler, ancak döneme ait ders yükünü aşmamak şartı ile koşullu geçtikleri ve
başarılı oldukları dersleri de alabilirler.

Mezuniyet
MADDE 41 – (1) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için, izlemekte olduğu programda

belirtilen bütün dersleri, uygulamaları, proje, laboratuvar, seminer, bitirme projesi ve zorunlu
staj gibi çalışmaları başarmış olması ve GNO’sunun en az 2.00 olması zorunludur. GNO’su
2.00 ve üzerinde olan öğrenciler, DD ve DC notu aldıkları derslerden de başarılı kabul edilir-
ler.
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(2) GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, istedikleri DD ve DC notlu dersleri, GNO’su
2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrar alırlar. Tekrarlanan derslerde öğrencinin aldığı
son not geçerlidir.

Diploma, sertifika ve belgeler
MADDE 42 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve belgeler ile

bunların verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:
a) Lisans Diploması: Lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere

verilir.
b) Çift Anadal Lisans Diploması: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve

kayıtlı olduğu çift anadal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.
c) Ön Lisans Diploması: Ön lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğ-

renciler ile lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce Üniversiteden ayrılmak
isteyen öğrencilere başvurmaları ve gerekli kayıt sildirme işlemlerini tamamlamaları durumun-
da verilir. Lisans programında ön lisans diploması almaya hak kazanmak için, kayıtlı olunan
lisans programının müfredattaki ilk dört yarıyılının tüm derslerinden en az DD veya B harf
notu alınması ve en az 2,00 GNO’ya sahip olunması gerekir.

ç) Geçici Mezuniyet Belgesi: Diplomanın mezuniyet tarihinden sonraki bir ay içerisinde
verilememesi durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere verilen ve diploma yerine geçen bir
belgedir.

d) Diploma Eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomaya ek olarak verilen bir belgedir.

e) Mezuniyet Başarı Belgesi: Lisans programlarından dereceye girerek mezun olanlara
verilen bir belgedir. Dereceye giren mezunların başarı sıralamalarına ilişkin esaslar Senato ta-
rafından belirlenir.

f) Yan Dal Sertifikası: Bir lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı ol-
duğu yan dal programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Bu sertifika bir diploma
değildir.

g) Not Çizelgesi: Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her
yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili
yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

ğ) Yarıyıl Başarı Belgesi: Yarıyıl sonunda “Onur” veya “Yüksek Onur” öğrencisi olan-
lara verilen bir belgedir.

h) Öğrenci Belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıtlı olduğunu gösteren bir belgedir.
(2) Diploma, sertifika ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:
a) Ön lisans, lisans ve çift anadal diplomaları ve yan dal sertifikası Rektör ve ilgili de-

kan/müdür.
b) Geçici mezuniyet belgesi, rektör yardımcısı, ilgili dekan/müdür.
c) Mezuniyet ve yarıyıl başarı belgeleri ilgili rektör yardımcısı.
ç) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetki-

lisi.
(3) Diploma, sertifika ve belgelerde öğrencinin fakültesi, bölümü ve programı belirti-

lir.
(4) Lisans ve/veya çift anadal programlarından “Onur” yada “Yüksek Onur” ile mezun

olanların dereceleri diplomalarında belirtilir.
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(5) Diploma ve sertifikaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tara-
fından belirlenir.

(6) Diploma ve sertifikaların kaybı hâlinde kaçıncı kez düzenlendiği belirtilmek ve ba-
sın yolu ile kayıp ilanı vermek koşuluyla yenisi hazırlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Disiplin, Burs ve Yardım, Sağlık İşleri, Katkı Payı ve Ücretler, İzin,

Kayıt Sildirme ve İlişik Kesme

Disiplin
MADDE 43 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre yapılır.

(2) Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eği-
tim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

(3) Tutuklu veya hükümlü bulunan öğrenciler, sınava alınmaz ve sınav hakları saklı tu-
tulmaz. Ancak; tutukluluk hali sona ermiş, beraat etmiş veya kısa süreli hükümlü bulunanlardan
hükümlülük hali sona ermiş olanların tutuklu ve hükümlü kaldıkları süredeki eğitim-öğretim
haklarının kullanılma şekli ve usulü, fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından kararlaştı-
rılır.

Burs ve yardım
MADDE 44 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların

dağıtımına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Sağlık işleri
MADDE 45 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato ta-

rafından belirlenir.
Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler
MADDE 46 – (1) Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenen katkı payları, öğre-

nim ücretleri ile diğer ücretler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
İzinli sayılma
MADDE 47 – (1) İzin, öğrencilerin ilgili akademik birimlerin onayı ile geçici bir süre

için kayıtlı oldukları bölüme/programa ara vermeleridir. İzin başvurusu yapılabilmesi için baş-
vuru tarihinde öğrencinin kayıtlı veya izinli statüde olması zorunludur. İzinli öğrencilerin tüm
hakları saklı tutulur. Hazırlanan belgelerde öğrencilerin izinli oldukları belirtilir. İlgili yönetim
kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen haklı ve geçerli nedenler ile öğrenciye
en çok iki yarıyıl süre ile izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve
izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(2) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması
gibi önceden öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir.
Belirtilen nedenlerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı usulle işlem yapılır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın mey-
dana çıkmasından itibaren en geç otuz gün içinde, bağlı bulunduğu fakülteye başvurması ve
olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.

(4) Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde, öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır.
Ekonomik nedenler ve ilgili yönetim kurullarınca kabul edilebilecek diğer nedenlerle izin ancak
yarıyıl başında verilebilir. Bu durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve bel-
gelenmesinin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonraki otuz gün içinde yapılması zorunludur.
Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular iş-
leme konulmaz.
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(5) Öğrenci, izninin bitiminde, izne ayrıldığı öğretim durumundan başlayarak öğrenci-
liğe devam eder.

(6) Bir öğrenciye öğretim süresince toplam olarak en çok iki yarıyıl izin verilebilir. An-
cak, bu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen nedenlerin devamı halinde, ilgili yönetim kuru-
lunca iznin uzatılması yoluna gidilebilir.

(7) Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli nedenler ile Üniversite Yönetim
Kurulunca onaylanan diğer nedenlere dayalı izinler, kararda belirtilmek şartıyla öğretim süre-
sinden sayılmaz.

(8) Psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı
aşan ve bu durumunu bir sağlık kuruşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendiren öğrenci-
lerden, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, yeniden sağlık raporu almaları istenir.
Bu rapor, ilgili yönetim kurulunca incelendikten sonra, öğrencinin öğrenimine devam edip ede-
meyeceğine karar verilir.

Kayıt sildirme ve ilişik kesme
MADDE 48 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına baş-

vurarak kayıtlarını sildirebilirler. Öğrencinin Üniversiteden kaydının silinmesi hâlinde ödemiş
olduğu katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği
kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri
için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülük-
leri (katkı payı veya öğrenim ücreti, yurt, kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmeleri zo-
runludur.

(3) Ön lisans diploması alan lisans öğrencileri veya mezuniyet koşullarını sağlamadan
kayıtlı oldukları programdan kayıt sildiren öğrenciler ve Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler,
Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybederler ve öğrenimlerini tamamlamak üzere kayıt
sildirdikleri programa tekrar kayıt yaptıramazlar.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat
MADDE 49 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan

posta adresine, kayıtlı olduğu bölüme ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta
adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-
mekle yükümlüdür.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 51 – (1) 23/5/2012 tarihli ve 28301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gaziantep Üniversitesinden:
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE SINAV VE DEĞERLENDİRME
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2009 tarihli ve 27324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep
Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve De-
ğerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2012 tarihli ve 28381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin
Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Güzel Sanatlar Fakültesine öğrenci kabulünde bilim sınavı yerine yetenek sınavı yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Güzel Sanatlar Fakültesine öğrenci kabulünde bilim sınavı yerine yetenek sınavı yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

“İlgili eğitim öğretim yılında bütünleme sınav hakkının tanınıp tanınmayacağı enstitülerin yö-
netim kurullarınca belirlenir.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/8/2009 27324

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 27/8/2011 28038
2- 22/4/2012 28272
3- 6/5/2013 28639
4- 24/6/2013 28687

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

11/8/2012 28381
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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğğ) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Öğretim üyesi herhangi bir sebeple Üniversiteden ayrıldığı takdirde açmış olduğu

dersi vermeye devam edebilir. Ancak EYK bütçe imkânlarını dikkate alarak ilgili ders için baş-
ka bir öğretim üyesi de görevlendirebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Uzmanlık alan dersleri, ilgili öğrenci danışmanlarının EYK’ce onaylanmasından
itibaren danışmanın uzmanlık alan dersi açma formunu Enstitüye teslim ettiği dönem başında
başlar ve EYK’nin öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de
kapsayacak şekilde devam eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak

adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olmaları gerekir:
a) Bir lisans diplomasına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurtdışı fakülte

veya yüksekokul diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans mezuniyet notunun yüzlük sis-
temdeki karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.

b) ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 55 tam puan almış ol-
maları veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen GRE veya GMAT sınavlarından eşdeğer
puan almaları gerekir.

c) YDS, ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen KPDS,
TOEFL, IELTS sınavlarından birine girmiş olması gerekir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınavı zorunlu değildir; ancak ilgili
EABDAK önerisi EK’nın onayı ile bazı programlarda yabancı dil koşulu da aranabilir.

(2) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili EABDAK kararı
dikkate alınarak, üç asil ve iki yedek üye olmak üzere EYK kararı ile belirlenir.

(3) Adaylar mülakatta 100 puan üzerinden değerlendirilir.
(4) Mülakatta istenecek belgeler ve mülakat süreci aşağıdaki şekildedir:
a) Öğrenciden alanı ile ilgili bir öğretim üyesinden alınmış referans mektubu istenebilir.
b) Öğrenciden, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon istenir.
c) Yazılı mülakat sürecinde öğrencilere yönlendirilecek soruları tespit için sınav ko-

misyonu sınav tarihinden bir gün önce toplanır. Sorular ve değerlendirme yöntemi ile ilgili kri-
terler belirlenerek aynı gün bir rapor halinde kapalı bir zarf içerisinde Enstitü Müdürlüğüne
teslim edilir.

ç) Mülakat süreci, görsel ve yazılı olarak kayıt altına alınır ve sınavı takip eden üç iş
günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir. Talep edilmesi halinde gerekli araç-gereç
Enstitü Müdürlüğünden sağlanabilir.
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(5) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES standart puanının
% 50’si, lisans not ortalamasının % 20’si, yabancı dil puanının % 10’u ve mülakat notunun
% 20’si alınarak hesaplanan not toplamının 60 puandan az olmaması gerekir. Yazılı/sözlü veya
mülakat sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başvuran adayların yazılı/ sözlü
veya mülakat sınav değerlendirmesinde tam not üzerinden en az 50 puan almış olmaları gerekir.
Bu toplama göre en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir.
Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans mezuniyet notu, yabancı dil
puanı ve yazılı ve/veya sözlü sınav notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(6) Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrenci-
lerin listeleri ilgili EABD başkanlığınca üç iş günü içerisinde Enstitüye bildirilir. Kazanan
adayların listesi EYK kararıyla kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(7) Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ya-
bancı dil koşulu aranmaz. Bu programlara başvuran adayların başarı notunun değerlendirilme-
sinde; ALES standart puanının %50’si ve lisans not ortalamasının %50’si alınarak hesaplanan
notun toplamının 60 puandan az olmaması gerekir. Değerlendirme sonucunda en yüksek pu-
andan başlayarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir. Başarı notlarının eşit olması
halinde sırasıyla ALES puanı ve lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(8) İlgili EABDAK’nin önerisi ve EK’nin kararı ile tezsiz yüksek lisans programına
kabul için özel koşullar konulabilir.

(9) Başvuruya ilişkin diğer şartlar ile başvuru sırasında istenecek diğer belgeler EK ta-
rafında belirlenir. Başvuru için adaylardan istenen söz konusu belgelerin aslı veya Enstitü ta-
rafından onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil kaydı ve askerlik durumuna ilişkin olarak ise
adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Doktora programına başvuracak adayların kabulüne ilişkin esaslar

şunlardır:
a) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans dip-

lomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca yabancı ülkelerde lisans ve yüksek lisans programlarını
bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin YÖK’ten denklik belgesi almaları da gerekir. Lisans diplo-
ması ile başvuranların not ortalamalarının yüzlük sistemde en az 70 veya 4’lük sistemde en az
2.0, yüksek lisans diplomasına sahip olanların yüksek lisans not ortalamasının 4 katsayı üze-
rinden en az 2.5 (75/100) ve dört yıllık lisans diploması ile bütünleştirilmiş doktora programına
başvuran adayların lisans not ortalamasının 4 katsayı üzerinden en az 2.5 (75/100) olması ge-
rekir. Dönüşüm gerektiğinde YÖK dönüşüm tablosu geçerlidir.

b) Yüksek lisans ve lisans diploması ile başvuranlardan ALES puanının başvurdukları
program puan türlerinde en az 55 standart puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca
kabul edilen GRE veya GMAT sınavlarından eşdeğer puan alması gerekir.

c) Doktora programına başvuranların YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversite-
lerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen KPDS, TOEFL, IELTS sınavlarından birinden
en az 55 veya eşdeğer puan alması zorunludur. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dı-
şında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorun-
ludur. Bu asgari puanların girilecek programın özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tara-
fından karar verilir.
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ç) Lisansüstü bilim alanı yabancı dil olan adayların bu fıkranın (c) bendinde geçen dil
sınavları içerisinden kendi alanının dışındaki başka bir yabancı dil sınavına girerek bu sınavdan
en az 55 aldığına dair belge ibraz etmeleri gerekir.

d) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde Senatoca belirlenen esaslar dikkate alınır.
e) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili EABDAK kararı

dikkate alınarak, üç asil ve iki yedek üye olmak üzere EYK kararı ile belirlenir.
(2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek li-

sans not ortalaması, yabancı dil puanı ve yazılı/sözlü veya mülakat sonucu esas alınır. Değer-
lendirmede ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si, ya-
bancı dil puanının %10’u ve yazılı/sözlü veya mülakat sonucunun %20’si dikkate alınarak he-
saplanan puan değeri toplamının en az 70 olması gerekir.

(3) Adaylar mülakatta 100 puan üzerinden değerlendirilir. Mülakat sınavından en az 50
puan alamayan veya mülakat sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başarı
notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, ya-
bancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Mülakatta istenecek belgeler ve mülakat süreci aşağıdaki şekildedir:
a) Öğrenciden alanı ile ilgili iki öğretim üyesinden alınmış referans mektubu istenebilir.
b) Öğrenciden, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon istenir.
c) Yazılı mülakat sürecinde öğrencilere yönlendirilecek soruları tespit için sınav ko-

misyonu sınav tarihinden bir gün önce toplanır. Sorular ve değerlendirme yöntemi ile ilgili
kriterler belirlenerek aynı gün bir rapor halinde kapalı bir zarf içerisinde Enstitü Müdürlüğüne
teslim edilir.

ç) Mülakat süreci, görsel ve yazılı olarak kayıt altına alınır ve sınavı takip eden üç iş
günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir. Talep edilmesi halinde gerekli araç-gereç
Enstitü Müdürlüğünden sağlanabilir.

(5) Doktora programlarını kazanan öğrencilerin listeleri ilgili EABD başkanlığınca üç
iş günü içerisinde Enstitüye bildirilir. Kazanan adayların listesi EYK kararıyla kesinleşir ve
Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(6) Başvuruya ilişkin diğer şartlar ile başvuru sırasında istenecek diğer belgeler EYK
tarafından belirlenir. Adaylardan istenen belgelerin aslı, mezun olduğu okul veya Enstitü tara-
fından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise aday-
ların yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında aşağıda nitelikleri belir-

tilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olanlar,
b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları Üniversite dışındaki yükseköğ-

retim kurumlarından almış olanlar,
c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-

larda almış olanlar.
(2) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler; yüksek lisans öğrencileri için lisans

düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde danışmanın teklifi,
ilgili EABDAK’nın önerisi ve EYK’nin kararı ile belirlenir. Alınan dersler, öğrencinin lisans-
üstü öğretiminde alması gereken ders yükünden sayılmaz.
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(3) Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayamayan öğrenci lisansüstü dersi
alamaz.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu,
kayıt silme ve diğer esaslar hakkında öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mevzuat hüküm-
leri uygulanır. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek
lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık sınıfına dâhil edilen öğrenciler, bir takvim yılı içerisinde en az 30
en çok 60 AKTS kredilik bilimsel hazırlık derslerini almak zorundadır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Özel öğrencilerin asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları
lisansüstü derslerden izledikleri programlardaki AKTS kredi toplamının yarısını geçmemek
koşulu ile kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, danışmanın
önerisi ve ilgili EABDAK’nin teklifi ve EYK’nin onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu
program için geçerli sayılabilir.”

“f) Özel öğrencilere, diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrenci statülerini belir-
ten, takip ettikleri derslerin kredisini ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenciler çalışmak istedikleri

alan ve danışmanlara ilişkin isteklerini belirten bir dilekçeyi kesin kayıtlarını izleyen beş iş
günü içinde EABD başkanlığına verirler. EABDAK öğrencinin taleplerini de dikkate alarak
yarıyıl başlangıcından itibaren yedi iş günü içinde her öğrenci için EYK’ya bir danışman öne-
risinde bulunur.

(2) Danışmanlar öncelikle EABD’sinde görevli öğretim üyeleri arasından seçilirler. An-
cak EABDAK tarafından uygun görüldüğü takdirde enstitüye bağlı diğer anabilim dalları, Üni-
versite içinden farklı enstitüler veya üniversitelerde görevli öğretim üyeleri/doktoralı öğretim
görevlileri arasından seçilir.

(3) Danışman önerileri yarıyıl başlangıcından itibaren en geç 15 iş günü içerisinde EYK
tarafından karara bağlanarak, danışman atamaları yapılır.

(4) Tez çalışmasının niteliği, birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez
danışmanı; danışmanın isteği ve ilgili EABD başkanlığının önerisi ile EYK tarafından atanır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programında danışmanın; Üniversitenin ilgili anabilim dalında
kadrolu öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisi olması gerekir.

(6) Ders aşamasında, danışmanın altı aydan fazla yurt içinde başka bir kurumda görev-
lendirilmesi durumunda, isterse EYK onayı ile danışmanlığını ikinci danışman olarak devam
ettirebilir. Ancak, ilgili danışmanın altı aydan fazla yurt dışında başka bir kurumda görevlen-
dirilmesi veya atanması halinde danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir danışman
atanır.

(7) Tez döneminde kabul edilmiş bir tez projesini yürüten danışman başka bir kurumda
altı aydan fazla bir süre ile görevlendirildiği veya başka bir kuruma atandığı durumda, isterse
EYK onayı ile danışmanlığını ikinci danışman olarak devam ettirebilir. Aksi durumda EYK
onayı ile yeni bir danışman atanır.

(8) Öğrenci veya danışmanın başvurması halinde ilgili EABDAK’nin önerisi ve
EYK’nin onayı ile danışman değiştirilebilir ve aynı yöntemle EABD öğretim üyeleri arasından
yeni bir danışman atanır.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda açılan dersler arasından ileride yapacakları

çalışmaları dikkate alarak ders seçerler.
(2) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri, tezsiz yüksek li-

sans, tezli yüksek lisans ve doktora tez danışmanları tarafından, tez danışmanı atanmayan öğ-
renciler için ise, bu görev tez danışmanı atanıncaya kadar ilgili EABD başkanı veya ilgili
EABD’nin Enstitüye bildirdiği öğretim üyesi tarafından yürütülür.

(3) Öğrenciye yapacağı çalışmaya bağlı olarak veya birbirinin devamı olan derslerle
ilgili, EABD başkanlığının teklifi ve EK’nin kararı ile ön şartlı dersler aldırılabilir.

(4) Ders aşamasında yüksek lisans öğrencisi bir, doktora öğrencisi iki seminer vermek
zorundadır. Seminerler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması
halinde ders tekrarlanır. Seminer çalışması dönem sonunda ilgili EABD başkanlığı aracılığı
ile Enstitüye gönderilir. Seminer yazımında Enstitü yazım kuralları dikkate alınır.

(5) Enstitü tarafından geçerli bir mazereti, sağlık raporu ya da izni olmadan, ders ve
tez kayıtlarını süresi içinde yaptırmayan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi
hükümleri uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik ve daha önceki lisansüstü programlarda

aldıkları derslerin kabul edilme ve bunların öğrencinin alması gereken toplam krediden düşül-
mesi koşulları danışman görüşü, ilgili EABDAK’nin önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir.
Öğrencilerin aldıkları krediler, izledikleri programlardaki kredi toplamının yarısını geçmemek
koşulu ile danışman ve ilgili EABD başkanının önerisi ve EYK’nin onayı ile öğrencinin devam
etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

(2) Ders muafiyeti talepleri her yarıyılın başlangıcından itibaren ilk iki hafta içinde ya-
pılır ve takip eden bir hafta içinde sonuçlandırılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Lisans programında almamış olmak şartıyla tezli yüksek lisans öğ-

rencileri en fazla iki dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri en fazla üç dersi danışmanın onayı
ile lisans programındaki derslerden seçebilir. Doktora öğrencilerinin yüksek lisans programın-
dan alması gereken dersleri, danışmanın uygun görüşü, ilgili EABDAK’nin teklifi ile EYK ta-
rafından belirlenir. Yüksek lisans programında bilimsel hazırlık programından ve doktora prog-
ramlarında lisans veya bilimsel hazırlık programlarından alınan dersler kredi yüküne sayıl-
maz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı ve bütünleme sınavlarından ibarettir. Öğ-
rencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamaların
ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir.”

“(2) Sınavlarda tam not 100 puandır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü-
uygulamalı veya proje şeklinde yapılır. Bu sınavların nasıl değerlendirileceği EYK tarafından
belirlenir. Başarı notu; ara sınav puanının % 40’ına yarıyıl sonu sınav puanının % 60’ının ek-
lenmesi ile hesaplanır. Başarı notunun hesaplanmasında, kesirli sayı en yakın tam sayıya ta-
mamlanır. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı açılır. Bir
dersten başarılı olabilmek için, başarı notunun; 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en
az 70 (CC), doktora için en az 75 (CB), 4’lük sisteme göre yüksek lisansta en az 2, doktora
için en az 2,5 olması gerekir.”
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“(3) Ara sınavlara, 33 üncü maddede belirtilen mazeretleri nedeniyle katılamayan öğ-
rencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavı açılması ve tarihinin belirlenmesi, ilgili
EABD başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.
(2) Ders dönemini üç ve üzeri not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler bir seminer ve

derslerden oluşan 2 dönem 60 AKTS kredisini tamamlama ve en az bir yarıyıl 30 AKTS kredisi
tez çalışması yapmak üzere toplam en az 90 AKTS krediyi tamamlamak koşulu ile  üç yarıyılda
mezun olabilirler.

(3) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans öğrencileri, 4 yarıyıllık normal öğrenimleri süresince yüksek
lisans dersleri, bir seminer, bir uzmanlık alan dersi ve bir tez çalışması olmak üzere 120 AKTS
kredisi almak ve başarılı olmak zorundadır. Seminer dâhil iki dönemde 60 AKTS krediyi ba-
şarıyla tamamlamış olan öğrenciler ders aşamasını tamamlamış sayılır ve tez aşamasına geçe-
bilir. Öğrenci her dönem en az 30 AKTS kredi olmak üzere bir takvim yılında toplam en az 60
AKTS kredi almak zorundadır.”

“(2) Lisans veya diğer yükseköğretim kurumlarında mevcut yüksek lisans programla-
rında verilmekte olan derslerden ders alma talebi olması halinde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir ve bu dersler kredi yüküne sayılmaz.

b) Diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden ders alma talebi ol-
ması halinde; dersler aynı veya eşdeğer yüksek lisans programından alınabilir. Dersler ikiyi
geçmemek ve öğrencinin devam ettiği tezli yüksek lisans programının zorunlu derslerinden
olmamak kaydı ile danışmanın gerekçeli görüşü, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin ona-
yıyla seçilir. Seçilen derslerden başarılı olma şartı aranır ve kredi yüküne sayılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans tez konusu, kredili dersler ile seminer çalışmasının başarıyla tamam-
lanmasından sonra, tez konusu ve önerisi ile birlikte en geç Enstitü akademik takviminde be-
lirtilen tarihe kadar danışmanın teklifi, ilgili EABDAK'nin önerisi ve EYK’nin kararı ile kabul
edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördün-
cü, dokuzuncu, onikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans öğrencileri tez savunma sınavına girmeden önce aşağıda belir-
tilen niteliklere sahip yayın şartını yerine getirmelidirler.

a) Yüksek lisans öğrencileri öğrenim süreleri boyunca, tez konusu ile ilgili veya başka
bir konuda olmak üzere, ulusal hakemli dergilerde en az bir makale yayınlamalı ve/veya ulu-
sal/uluslararası bildiri sunmalı veya kabul belgesi almalıdırlar.

b) İlgili yayının künyesinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adı geçmelidir.”

3 Temmuz 2013 – Sayı : 28696                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 33



“(2) Yayın şartını yerine getiren tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, Enstitü-
nün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezi, sınav tarihinden en az bir ay önce
akademik takvimde belirtilen sürede, ciltlenmemiş altı kopya olarak, danışmanının hazırladığı
tez teslim raporuyla birlikte ilgili EABD başkanlığına teslim eder. İlgili EABD başkanlığı tez-
leri ve jüri öneri formunu yazı ile Enstitüye bildirir.”

“(3) Yüksek lisans tez savunması öncesinde yapılacaklara dair hususlar aşağıdaki şe-
kildedir:

a) Yüksek lisans tez jürisi oluşturmak amacıyla, ilgili EABD başkanlığı, danışmanın
önerisi doğrultusunda öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak, beş
öğretim üyesini, sınav tarihi, saati ve yerini sınavdan en geç bir ay önce EYK’ye önerir. Jüri,
biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Enstitünün ilgili EABD’dan veya Enstitünün diğer
EABD’larından veya Üniversitenin başka bir EABD’dan ya da başka bir yükseköğretim kuru-
mundan olmak üzere, üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, birisi ilgili EABD’den, diğeri Üni-
versite içindeki başka bir Enstitünün EABD’sinden ya da başka bir yükseköğretim kurumunun
ilgili bilim alanından olmak üzere iki yedek jüri üyesi belirlenir. İkinci tez danışmanı jüri üyesi
olamaz.

b) EYK, önerileri de dikkate alarak sınav tarihinden en geç 20 gün önce tez jürisini
oluşturarak, tezleri jüri üyelerine gönderir.

c) Enstitü Müdürlüğü bir hafta önceden sınav tarihi, saati ve yerini Enstitü web sayfa-
sında ilan eder.

ç) EABD Başkanlığının belirttiği tarih, saat ve yerde öğrenci danışman koordinatörlü-
ğünde tez savunma sınavına alınır.”

“(4) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılmayan asıl üyeler yerine, ilgili EABD
başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılmaz.”

“(9) Tezin reddedilmesi halinde;
a) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir

tez konusu verilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptıra-
bilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

b) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek tezli yüksek lisans programıyla ilişkisi sona er-
dirilir.”

“(12) İlan edilen günde yapılmayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek Ens-
titüye bildirilir ve 15 gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez jürinin toplanamaması du-
rumunda savunma sınavı konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.”

“(13) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 40 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve Enstitünün istediği diğer ko-

şulları sağlamak kaydıyla, tezini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye
teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine EYK’ce karar verilir.
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(2) EYK’ce mezuniyeti onaylanan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir.
(3) Tezli yüksek lisans diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere,

öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilir.
(4) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim da-

lındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(5) Diplomalar Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 41 – (1) Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının amacı;

öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanı-
lacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.

(2) Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı, kredili dersler ve dönem
projesi olmak üzere toplam 120 AKTS krediden oluşur.

(3) Dönem projesi dersi yalnızca AKTS kredili olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem
projesinin alındığı yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorun-
dadır. Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde üçüncü yarıyıldan itibaren, danışman öğretim
üyesi gözetiminde verilir. Dönem projesi ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile
biri danışman olmak üzere öğretim üyelerinden oluşan üç kişilik bir jüri tarafından başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Dönem projesinin başarısız olarak değerlendirilmesi du-
rumunda öğrenci başarılı oluncaya kadar dersi almaya devam eder.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, Enstitünün uzaktan eğitim
yapan başka anabilim dallarından ve diğer internet destekli uzaktan eğitim yapan yükseköğre-
tim kurumlarından veya örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarından danışmanının ve
ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile ders alabilir. Bu derslerin kredilerinin
toplamı; alınması gereken toplam kredinin 1/3’ünü geçemez.

(6) Lisansüstü programlarda ikinci öğretimde sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yü-
rütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programını normal tamamlama süresi
dört yarıyıl, azami tamamlama süresi ise altı yarıyıldır. Ancak ders dönemini üç ve üzeri not
ortalaması ile tamamlayan öğrenciler kredili derslerden oluşan iki dönem 60 AKTS kredisini
tamamlamak ve en az bir yarıyıl 30 AKTS kredisi dönem projesi çalışması yapmak üzere top-
lam en az 90 AKTS krediyi tamamlamak koşulu ile üç yarıyılda mezun olabilirler.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 45 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarıyla

tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yük-
sek lisans diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrenciye geçici
mezuniyet belgesi verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diplomasında öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da-
lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomalar Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları EABD tezli yüksek

lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans
programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler,
EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.”
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MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 47 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için normal sekiz (dört yıl) ve azami on iki (altı yıl) yarıyıl olup, lisans derecesi
ile kabul edilenler için normal on iki (altı yıl) yarıyıl ve azami on sekiz (dokuz yıl) yarıyıldır.

(2) Ders dönemini 3,51 ve üzeri not ortalaması ile tamamlamak şartıyla, yüksek lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenciler 2 seminer ve derslerden oluşan en az 2 yarıyıl olmak üzere
60 AKTS kredisini tamamlamak ve en az 4 yarıyıl olmak üzere 120 AKTS kredisi tez çalışması
yapmak üzere toplam en az 180 AKTS krediyi tamamlamak koşulu ile 6 yarıyılda  (üç yıl) me-
zun olabilirler. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler 2 seminer ve kredili derslerden olmak
üzere en az 4 yarıyıl 120 AKTS kredisi ve en az 5 yarıyıl tez çalışması 150 AKTS kredisi olmak
üzere toplam 270 AKTS kredisini tamamlayarak 9 yarıyılda (dört buçuk yıl) mezun olabilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen altı yılsonuna, lisans derecesi ile
kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına gi-
remeyen bir öğrenciye, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile tezini jüri
önünde savunması için her seferinde altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süre içinde kredili derslerini ve tez çalışmasını başarı ile
tamamlayamayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre
ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine
devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama
hariç; öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje
ve gerekli diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan
öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı; dersler, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışma-
sından oluşur. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS kredi, lisans
derecesi ile kabul edilenler için ise 300 AKTS krediden oluşur. Öğrenci her dönem en az 30
AKTS kredi olmak üzere yılda toplam en az 60 AKTS kredi alabilir.”

“(2) İki seminer dâhil 120 AKTS krediyi başarıyla tamamlayan öğrenciler ders döne-
mini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına girme hakkı kazanır. Ancak 47 nci maddenin
ikinci fıkrasında yer alan şartları yerine getiren öğrenciler daha önce de yeterlik sınavına gire-
bilirler.”

“(3) Öğrenciler danışmanın isteği, ilgili EABDAK’nın önerisi ve EYK’nin onayı ile
diğer enstitü programlarında veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü ders-
lerden en çok iki tanesini alabilirler.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(7) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.”
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MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı seçme ve tez konusu belir-
leme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı tez danışmanı
ile devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; tez danışmanını ve tez konusunu değiştiren
bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.”

“(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları
arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay
önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti
ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite ta-
rafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 52 – (1) Doktora tez jürisi, danışmanın teklifi, ilgili EABDAK’nin önerisi

ve EYK’nin onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üye-
leri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili bilim alanından öğretim üyesi olmak
üzere beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Tez savunmasında ikinci tez danışmanı jüri üyesi
olamaz.

(2) Sınav jüri üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde, EABD başkanının çağ-
rısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Farklı yükseköğretim kurumundan seçilen jüri
üyesinin sınava katılmaması durumunda, dışarıdan olan yedek üye sınava davet edilir ve on
beş günü geçmemek üzere yeni bir sınav tarihi belirlenir. İkinci kez jüri üyeleri toplanamazsa
savunma sınavı konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 53 – (1) Doktora öğrencileri tez savunma sınavına girmeden önce aşağıda

belirtilen niteliklere sahip yayın şartını yerine getirmelidirler.
a) Doktora Programı öğrencileri öğrenim süreleri boyunca tez konusu ile ilgili veya

başka bir konuda olmak üzere, ulusal/uluslararası indeksli hakemli dergilerde en az iki makale
yayınlamalı ve/veya en az iki ulusal/uluslararası bildiri sunmalı veya kabul belgesi almalıdırlar.

b) İlgili yayının künyesinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adı geçmelidir.
(2) Yayın şartını yerine getirmiş doktora programındaki bir öğrenci, hazırladığı tezi

Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak, danışmanı ve TİK tarafından onay-
lanmış tezinin yedi nüshasını sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili EABD başkanlığına teslim
eder. İlgili EABD başkanlığınca Enstitüye gönderilen tezini öğrenci jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır.

(3) Tez savunma süreci aşağıdaki gibidir.
a) İlgili EABD başkanlığı beş asil ve iki yedek öğretim üyesini, sınav tarihi, saati ve

yerini sınavdan en geç 1 (bir) ay önce EYK’ye önerir.
b) EYK, önerileri de dikkate alarak sınav tarihinden en geç 20 gün önce tez jürisini

oluşturarak, jüri üyelerine tezleri gönderir.
c) Enstitü sekreterliği bir hafta önceden sınav tarihi, saati ve yerini Enstitü web sayfa-

sında ilan eder.
ç) EABD Başkanlığının belirttiği tarih, saat ve yerde öğrenci danışmanın koordinatör-

lüğünde tez savunma sınavına alınır.
(4) İlan edilen günde yapılmayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek Enstitüye

bildirilir ve on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır.
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(5) EABD Başkanlığının belirttiği tarih, saat ve yerde toplanan jüri üyeleri, hazırladık-
ları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Jüri üyeleri arasından
biri başkan olarak seçilir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-
cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı izleyiciye açık olarak yapılabilir ve süresi en
az 45, en çok 90 dakikadır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili EABD başkanlığınca jüri
üyelerinin tez ile ilgili kişisel raporları ve jüri ortak raporu ve diğer sınav evrakları ile birlikte
tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tez hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı
ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni
bir tez konusu verilir. Böyle bir durumda öğrenciye yeni bir danışman ve TİK atanabilir. Prog-
rama aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusunu
değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(9) Kabul edilen tezlerde, tezin onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Salt
çoğunlukla kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay
sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

(10) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora te-
zinin ciltlenmiş en az dört kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış üç kopyasını ve Enstitü
tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde Enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora yeterlik öğrencisine doktora diplo-
ması verilir.

(11) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı ola-
mayanlar için talepleri halinde 45 inci maddenin birinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans dip-
loması verilir.

(12) Doktora programına, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler azami
altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler dokuz yılsonuna kadar takip ettikleri
programı başarı ile tamamlayamadıkları takdirde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde be-
lirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek ko-
şulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara ka-
tılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğren-
cilik statüleri devam eder.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası ile 23 üncü mad-
desinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/7/2012 28343

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/8/2012 28397
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

3 Temmuz 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28696 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Dosya No : 2013/19 

İhale Kayıt No : 2013/82918 

1 - Teşekkülün: 

a) Adresi : EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : TEL : 0-372 264 30 50   FAX : 0-372 264 23 99-24 21 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale konusu malzemenin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 220 V VE 24 V AKÜ- REDRESÖR GRUPLARI 

TEMİNİ, MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI İŞİ. -

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE. 

b) Teslim yeri : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 

c) İşin süresi : Malzemelerin ve donanımın tasarımı, tedariki, imalatı ve 

işletmeye teslimi işi: 120 Takvim Günü. Redresör ve 

akü sisteminin de-montajı ve montajının yapılarak 

devreye alınması işi: 15 Takvim Günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 30/07/2013 Salı Günü Saat : 14.00 

c) İhale usulü  : EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında 

Açık İhale Usulü 

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 200,00,-TL karşılığı aynı 

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

zorunludur. 

5 - Teklifler, 30/07/2013, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve 

kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31 

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21 

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

olmalıdır. 

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır. 

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 5635/1-1 
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MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Dosya No : 2013/20 

İhale Kayıt No : 2013/83326 

1 - Teşekkülün: 

a) Adresi : EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : TEL : 0-372 264 30 50   FAX : 0-372 264 23 99-24 21 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale konusu malzemenin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Dalgıç Pompa (Sıfır Emişli Tip) 

7 Adet Dalgıç Pompa (Deniz Suyu, Bulanık Sular ve 

Çamur İçin 

10 Adet Dalgıç Pompa (Çok Kirli Sular İçin) Alımı ve 

İşletmemize Teslimi İşi Teknik Şartnameye Göre. 

b) Teslim yeri : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 

c) İşin süresi : 120 Takvim Günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 31/07/2013 Çarşamba Günü Saat : 14.00 

c) İhale usulü  : EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında 

Açık İhale Usulü 

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 100,00,-TL karşılığı aynı 

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

zorunludur. 

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31 

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21 

5 - Teklifler, 31/07/2013, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve 

kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

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

olmalıdır. 

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır. 

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 5636/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.034,00 TL ile en çok 115.345,00 TL arasında değişen; 

08/07/2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 104,00 TL, en çok 

11.535,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 40 adet binek otomobil, kamyon, 

kamyonet, kapalı kasa kamyonet, terminal aracı, motosiklet, araç hurdası, yat motoru vb. araç; 

açık artırma suretiyle, Sevgi Mah. 905 Sk. No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 

09.07.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale 

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

(0) (232) (463 90 53) numaralı telefondan 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 

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 5680/1-1 

—— • —— 
TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN 

ÜRETİLECEK, AC/AC TAHRİK SİSTEMLİ, IGBT/IGCT KONTROLLÜ VE TRİFAZE 

SENKRON VEYA TRİFAZE ASENKRON MOTORLU YÜKSEK HIZLI TREN  

KONSEPT TASARIM PROJELERİ SATIN ALIMI İÇİN YAPILACAK  

İHALE 19.07.2013 TARİH, SAAT 15.00'E ERTELENMİŞTİR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/75049 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ 

TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222)225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : YÜKSEK HIZLI TREN KONSEPT TASARIM 

PROJELERİ 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 19.07.2013 günü, saat 15.00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden KDV. Dahil. 200,-TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 5681/1-1 
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KAYNAK MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı  : Kaynak makinası alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2013/80844 

Dosya no  : 1321509 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel  : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Kaynak makinası 5 kalem (19 adet) 

b) Teslim yeri  : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarı. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 18.07.2013 Perşembe günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine 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, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 18.07.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli- 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

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

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 5492/1-1 
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2 ADET SÜRÜCÜLÜ DAMPERLİ KAMYON VE 2 ADET LASTİK TEKERLEKLİ 

YÜKLEYİCİ KEPÇE KİRALAMA İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2013/2014 Kampanya döneminde Meydan Hizmetlerinde kullanılmak üzere  

2 Adet Sürücülü Damperli Kamyon ve 2 adet Sürücülü Lastik Tekerlekli Yükleyici (Kepçe) 

Kiralanması işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/83439 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Pınarbaşı Mahallesi Nurhak Yolu Üzeri 5 Km. 46301 

Elbistan/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon - Faks Numarası : 0 344 419 16 09 – 0 344 419 1617 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2013/2014 Kampanya dönemi Meydan 

hizmetlerine ait, ortalama 97 gün kampanya süresince 

(+/- %20 Toleranslı) boşaltma, uzaklaştırma ve taşıma 

işleminin yapılması için 2 Adet sürücülü Damperli 

Kamyon ve 2 adet Sürücülü Lastik Tekerlekli Yükleyici 

Kepçe kiralama işidir. 

b) Yapılacağı Yer  : Elbistan Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : 2013/2014 Kampanyası başından İtibaren Yaklaşık 97 

takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer  : Elbistan Şeker Fabrikası 

b) Tarihi – Saati : 16.07.2013 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

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

kriterler: 

4.2.1. İş deneyim belgeleri 

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az 

olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler. 

Benzer iş olarak Kamu veya Özel sektörde yapılan her türlü yük taşımacılığı ve hafriyat 

işi benzer iş olarak kabul edilir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten 

satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 16.07.2013 tarihi, saat 14:00’e kadar Elbistan Şeker Fabrikası adresine elden 

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

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

yapılan istekli ile 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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - İş bu hizmet alımı ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanuna 

tabi değildir. 5633/1-1 

—— • —— 
İHALE TARİHİ ZEYİLNAME İLE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüzce 08.07.2013 günü saat 14:00’de yapılacağı 20.06.2013 tarih ve 

28683 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiş olan 2013/76190 İKN’lu “Türbin Yedekleri Temini 

Mal Alımı İşi” ihalesinin son teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Tüm 

isteklilere ilanen duyurulur. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 

Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 06/08/2013 Salı günü, saat:14.00 

2 - Teklifler, 06/08/2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz. 5641/1-1 
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 1486 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler : 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Eyüp 

c) Cinsi : Arsa 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 759 

f) Parsel No : 6 

g) Yüzölçümü : 1.302,64 m²  

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

i) Halihazır : İşgalli 

j) İmar Durumu : H: 12.50 m. Konut Alanı. 

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

I) Adres (Cadde-Sokak-No) :  Alibeyköy (Karadolap) Mah. Dinç Sok. 

3) Muhammen Bedeli : 1.042.112.-TL 

4) Geçici Teminatı :  31.263,36.-TL 

5) İştirak Teminatı :  104.211,20.-TL 

6) İhale Tarihi ve Saati : 17 Temmuz 2013 – 12:00 

7) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 

8) İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık 

Teklif Usulü 

9) İhale şartnamesi :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir. Fuatpaşa Cad. No:66 Mercan/ 

İSTANBUL 

Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07 

10) Şartname Bedeli : 300.-TL 

11) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden 

“Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler) 

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat ve İhale İştirak 

Teminatı 

c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler) 

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 
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f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 

taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı 

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel 

Kişiler) 

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 34134 Fatih/İSTANBUL) 

başvurmaları gerekmektedir. 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.. 

İlan olunur. 5616/1-1 

—— • —— 
TTK MÜESSESELERİ İHTİYACI OLARAK ÇEŞİTLİ CİNS, BOY VE ÇAPLARDA MADEN 

DİREĞİ NAKLİ HİZMET ALIMI İŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ İSTİSNA 

KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İhale Kayıt no : 2013/85259 

1 - İdarenin : 

a) Adresi : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası :  Tel   : 0.372 252 00 00 (70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma@taşkömürü gov tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif orman işletmelerinden direk nakli yapılması 

Miktarı:17.654 M3 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müesseseleri 

Direk Harmanları 

c) Teslim tarihi : Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT yolu 

ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. Nakliyatın 

başlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine teslim tarihini 

takip eden günden itibaren 10. (onuncu) güne karşılık 

gelen tarih olarak alınacaktır. Direklerin teslim alınmasına 

veya TTK kömür havzasına gelişi daha önce olsa dahi 

taşıma süresi bu tarihten başlamak üzere hesaplanır. 

Yüklenici nakliyatın başlangıç tarihinden başlamak üzere 

teslim aldığı maden direklerini 50 (elli) gün zarfında TTK 

Kömür havzasına nakledecektir. Taşıma işi 30 Haziran 

2014 tarihine kadar bitirilecektir. 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma 

Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 22/07/2013 Pazartesi saat 15.00 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler 

a) İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma 

yapabileceğine dair Karayolları taşıma belgesi (K,L,R vb) ni teklifleri ile birlikte sunulacaktır. 

b) İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini 

belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu 

listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır. 
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c) İstekliler, Karayolları taşıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde 

ihaleye teklif vereceklerdir. Taşıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri 

geçersiz sayılacaktır. 

5 - İhaleye, şartnamemizdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler 

katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnamelerin her biri 150,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler Direk nakli ihalesi için 22.07.2013, saat 15:00’e kadar, T.T.K. Satın Alma 

Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği 

gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden Kurumumuz mesul değildir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

Teklifler, miktarı, cinsi ve taşınacağı orman işletmesi belirtilen maden direklerin den; 

Çam cins maden direği verecek olan Orman işletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı 

(TL/m3) olarak, 

Sert cins maden direği verecek olan Orman İşletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı 

(TL/m`) olarak yükleme ve taşıma bedeli dahil şekilde, verilecektir. 

Orman işletmesi bazında kısmi teklif verilebilecek olup, her orman işletmesinden 

taşınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin taahhüdüne bağlanması esastır. Teklifler, 

Orman işletmeleri bazında ayrı olarak değerlendirilecektir. İstekliler birden fazla orman 

işletmesine teklif verebileceklerdir. İstekliler taşıma işini yapmak istedikleri Orman işletmesi 

veya Orman İşletmeleri için teklif verecek olup,” Birim fiyat teklif Cetveli”nde yer alan tüm 

orman işletmelerine teklif verme zorunluluğu yoktur. 

İstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları Taşıma belgesindeki “İstiap Haddi”ni dikkate 

alarak yapacaklardır. İsteklinin taşıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

12.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

12.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 5619/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2013/2014 Kampanya Dönemi Kireç Ocağı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi 

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

Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/84265 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 244 90 55 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2013/2014 pancar kampanyası süresince her 

vardiyada 6 işçi olmak üzere toplam 18 işçi ile (+- % 20 

toleranslı) tahmini 122 gün Kireç Ocaklarında günlük 

tahmini 200 ton, toplam tahmini 23.000 ton kireç taşının 

bant ile vagonete, günlük tahmini 15 ton, toplam tahmini 

1.800 ton kok kömürünün dirgen ile kovalara doldurularak 

vagonete boşaltılması ve vagonetin elle itilerek ocak 

asansörüne verilmesi, ayrıca kok kömürünün elekten 

elenmesi, kok kömürü ve kireç taşının iri olanlarının çekiç 

veya balyozla kırılması, taş balastı ile kok tozunun kepçe 

alabilecek şekilde kenara istif edilmesi ve kireç ocağı 

maniplasyon sahası temizliği işidir 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi  : 09.09.2013 ile 08.01.2014 tarihleri arası olup (tahmini 122 

gün) Ankara Şeker Fabrikası 2013/2014 kampanya 

dönemidir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 15.07.2013 Saat 14.00 

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

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

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

7 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

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

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5568/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2013/2014 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlaması Hizmet Alımı işi 

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

Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2013/84294 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 244 90 55 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2013/2014 Kampanya Döneminde 

Her vardiyada 8 işçi olmak üzere toplam 24 işçi ile +- % 20 

toleranslı 61.000 ton kristal şekerin ambalajlama 

ünitesinde 50 Kg lık Torbalara konulup, ağzının dikilerek 

şeker ambarına verilmesi işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi  : 13.09.2013 ile 08.01.2014 tarihleri arası olup (Tahmini 

131gün) Ankara Şeker Fabrikası 2013/2014 kampanya 

dönemidir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 19.07.2013 Saat 14.00 

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

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

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

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

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

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5569/1-1 
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DAMPERLİ KAMYON KİRALANACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2013/2014 Kampa Döneminden Meydan Hizmetlerinde Kullanılmak Üzeri    

2 Adet Damperli Kamyon Kiralanması işi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/84278 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 244 90 55 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikasında 2013/2014 Kampanya 

süresince günlük kok, kireç taşı vs. gibi malzemelerin yer 

silosundan kullanım yerine 24 saat süre içerisinde belirli 

aralıklarla getirilmesi, bunların işlendikten sonra oluşan 

artıkların ve malzemelerin (pancar toprağı, pancar 

kuyruğu vs) pres filtre toprağının idarece fabrika 

sahasında gösterilen yerlere usulüne uygun olarak 

taşınması işi  

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi  : 120 Gün  İşe Başlama Tarihi : 19.09.2013 

   İşin Bitiş Tarihi : 08.01.2014 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 16.07.2013 Saat 14.00  

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

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

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

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

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

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5570/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2013/2014 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı işi 

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

Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2013/84286 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 244 90 55 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2013/2014 kampanya döneminde 

her vardiyada 10 kişi olmak üzere toplam 30 işçi ile 

Fabrikamıza gelen araçlardan, numune alım aleti ile 

pancar numunesi alma, yıkama cihazlarında yıkama; taş, 

çamur, otlarının ayrılması ile fire tespiti yapma ve 

yıkanmış pancardan freze ile en az 500 gr kıyım numunesi 

alınıp şeker yüzdelerinin tayini yaptırılacak, bu işlemler 

Fabrikamızdaki mevcut mekanik ve elektronik cihazlarla 

yaptırılacaktır  

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi  : 13.09.2013 ile 15.12.2013 tarihleri arası olup (Tahmini 94 

Gün) Ankara Şeker Fabrikası 2013/2014 kampanya 

dönemidir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 17.07.2013 Saat 14.00 

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

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

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

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

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

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5571/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2013/2014 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin 

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

Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2013/84291 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 244 90 55 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2013/2014 Kampanya Döneminde 

Kırıkkale (Balışeyh) ve Polatlı (Karacaahmet, Sarıoba, 

Yaralı ve Yenice) Bölgesindeki Kantarındaki toplam 

+/- % 20 toleranslı 123.500 ton pancarın dizel/elektrik 

tahrikli seyyar pancar boşaltma makineleri ile boşaltılması 

ve makinenin, bakım-onarım ve revizyonu işidir. 

  Kırıkkale Balışeyh (Elektrikli)  15.500 Ton 

  Polatlı Yenice (Elektrikli) 27.000 Ton 

  Polatlı Karacaahmet (Dizel) 28.000 Ton 

  Polatlı Sarıoba (Dizel) 19.000 Ton 

  Polatlı Yaralı (Dizel) 34.000 Ton 

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

Şefliklerine bağlı Balışeyh, Yenice, Karacaahmet, Sarıoba 

ve Yaralı Kantarları.  

c) İşin Süresi  : 17 Eylül 2013 ile 05 Aralık 2013 Tarihleri arası (Tahmini 

72 Gün) Ankara Şeker Fabrikası 2013/2014 kampanya 

dönemidir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 18.07.2013 Saat 14.00 

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

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

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

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

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

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5572/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2013/2014 Kampa Dönemi Yer Silosundan Kanallara Pancar Taşınması 

Hizmet Alımı İşi, Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/84272 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 244 90 55 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2013/2014 Kampanya döneminde Fabrikamız yer 

silosundaki +- % 30 toleranslı 120.000 ton pancarların 

damperli kamyonlarla pancar kanallarına taşınarak 

boşaltılması Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi  : 115 Gün 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 16.07.2013 Saat 10.00 

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

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

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

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

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

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2013/2014 Kampanya Dönemi Merkez Bölge Şefliğine Bağlı Kantarlarda 

Şeker Pancarı Alımı İşleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2013/84300 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 244 90 55 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2013/2014 Kampanya Döneminde 

Fabrikamız Merkez Bölge Şefliğine Bağlı Kantarlarda 

Şeker Pancarı Alımı İşleri ve Yaş Pancar Posası Tartımı 

işi (Her vardiyada 16 işçi olmak üzere toplam 48 işçi) 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi  : 12.09.2013 ile 17.01.2014 tarihleri arası olup (Tahmini 

128 gün) Ankara Şeker Fabrikası 2013/2014 kampanya 

dönemidir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 22.07.2013 Saat 14.00 

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

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

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

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

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

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5574/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALESİ YAPILACAKTIR 

Bingöl İl Encümenliğinden: 

Bingöl İli, Merkez İlçesi, Alatepe Köyünde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

tarafından terk edilen Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4087,57 hektarlık alanın arama 

hakkının verilerek 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre 

ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 

Jeotermal Kaynak Sahası, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa 

bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. 

Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Arttırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır. 

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Bingöl İl Özel İdaresi hizmet binasının 2. katında 

bulunan İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde Bingöl İl 

Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nde görülebilir. 

 

ARAMA SAHASI OLARAK İHALE EDİLEREK RUHSATLARDIRILACAK SAHA 

İhale Edilerek 

Ruhsatlandırılacak Saha 
Cinsi 

Muhammen 

Bedeli 
Geçici Teminatı 

İhale Tarihi 

ve Saati 

Alatepe Köyü Sahası 
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
8.000,00 TL 8.000,00 TL 

17.07.2013 

11:00 

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 

a - Gerçek Kişiler; 

1 - Nüfus cüzdan sureti 

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile varsa e-posta adresi, 

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi 

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte) 

6 - İhale dokümanının alındığına dair 200.-TL’lik makbuz. 

7 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu 

b - Tüzel Kişiler; 

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi, 

2 - Vergi Levhası (onaylı), 

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak 

sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine 

sunmaları gerekmektedir. 

6 - Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat 

mektubu. 
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7 - İhale dokümanının alındığına dair 200.-TL’lik makbuz. 

İhale dökümanı Yenişehir Mahallesi adresinde bulunan Bingöl İl Özel İdaresi İmar ve 

Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden temin edilecektir. İstekliler istenen belgeleri ihale günü en 

son saat 11:00 e kadar dilekçe ile birlikte İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 

İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon 

huzurunda hazır bulunacaklardır. 

İlan olunur. 
 

İHALE EDİLECEK SAHA VE KUYU KOORDİNATLARI 

Bingöl İli, Merkez İlçesi, Alatepe Köyü Jeotermal Kaynak Arama Sahası Koordinatları 

Pafta No : J45C4-J45D3-K45A2 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI: 

Poligon 

No:1 
1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 

Sağa (Y) 653925 654177 653878 654075 653449 653088 653134 652159 

Yukarı (X) 4326225 4326225 4325958 4325722 4325796 4325796 4325323 4323858 

 

Sağa (Y) 651877 651447 651482 650228 650365 644000 653925  

Yukarı (X) 4324447 4324258 4323184 4322076 4321690 4319000 4328122  

 

Poligon 

No:2 
        

Sağa (Y) 646125 645900 644000      

Yukarı (X) 4318141 4318000 4319000      

 

Poligon 

No:3 
        

Sağa (Y) 657159 656367 654759 655250     

Yukarı (X) 4326224 4325449 4325640 4326224     

 

Poligon 

No:4 
       

Sağa (Y) 650365 651258 652951 653956 653449 654075 654449 654759 

Yukarı (X) 4321690 4322686 4323672 4324816 4325796 4325722 4325272 4325640 

 

Sağa (Y) 656367 649000 647500 646125 644000    

Yukarı (X) 4325449 4318250 4319000 4318141 4319000    

 

Poligon 

No:5 
        

Sağa (Y) 653134 653174 652255 652159     

Yukarı (X) 4325323 4324911 4323657 4323858     

 5606/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 

Karabük Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale Tarihi: 17.07.2013       Saati: 14:00       İhale Yeri: Karabük Or. İşl. Md. Satış Salonu 

 

S.No Deposu Cinsi Boy Adet Ster m
3 

Parti 

Muh. 

Bedeli Teminat 

  1 Merkez 2.SNB.K1 Karaçam T. - 50 - 25 1 320,00 - 241,00- 

  2 Cemaller 3.SUB.K1. Karaçam T. - 50 - 25 1 215,00- 162,00 - 

  3 Merkez Pirinçlik 3.SNB.Kl.Karaçam T - 1816 - 749,89 30 188,00- 4.248,00 - 

  4 Merkez Pirinçlik 3.SNB.İn.Karaçam T. - 2426 - 518,62 17 161,00- 2.497,00 - 

  5 Merkez Pirinçlik 3.SKB.Kl.Karaçam T. - 1394 - 357,64 16 148,00 - 1.611,00- 

  6 Merkez Pirinçlik Cemaller 3.SKB.İ.Karaçam - 589 - 101,9 4 142,00 - 438,00 - 

  7 Pirinçlik 2.SNB.Kl.Sarıçam T. - 200 - 100 4 330,00 - 992,00 - 

  8 Pirinçlik Merkez 3.SNB.Kl.Sançam T. - 1300 - 650 26 200,00 - 3.926,00 - 

  9 Pirinçlik 3.SNB.İn.Sarıçam T. - 500 - 250 10 180,00- 1.360,00- 

10 Pirinçlik 3.SKB.Kl.Sançam T. - 112 - 40,917 2 170,00- 213,00 - 

11 Pirinçlik 3.SKB.İn.Sarıçam T. - 142 - 34,682 2 150,00- 162,00 - 

12 Merkez 2.SUB.Kl.Göknar - 50 - 25 1 290,00 - 218,00 - 

13 Pirinçlik 2.SNB.Kl.Göknar - 150 - 75 3 270,00 - 609,00 - 

14 Merkez 3.SUB.Kl.Göknar - 200 - 100 4 215,00- 648,00 - 

15 Merkez Pirinçlik 3.SNB.Kl.Göknar - 1550 - 775 31 195,00 - 4.557,00 - 

16 Merkez Pirinçlik 3.SNB.İn.Göknar Tom. - 700 - 350 14 175,00- 1.848,00- 

17 Merkez Pirinçlik Çiğdemler 3.SKB.Kl.Göknar - 183 - 83,169 4 162,00- 427,00 - 

18 Merkez 3.SKB.tn.GöknarT. - 50 - 25 1 150,00- 113,00- 

19 Merkez Cemaller 3.SNB Kl.Kayın Tom. 3,5-4 1274 - 592,91 21 161,00- 2.861,00- 

20 Pirinçlik Merkez Cemaller 3.SNB.İn.Kayın Tom. - 1654 - 340,79 13 126,00 - 1.303,00- 

21 Merkez Cemaller 3.SKB Kl.Kayın Tom. - 512 - 155,55 8 135,00 - 637,00 - 

22 Cemaller Merkez 3.SKB İn.Kaym Tom. - 366 - 39,581 2 123,00 - 147,00 - 

23 Çiğdemler Ovacık 2.S.Karaçam Md. Dir - 2775 - 189,52 4 140,00 - 797,00 - 

24 Ovacık Çiğdemler 2.S.Sançam Md. Dir - 820 - 65,743 3 140,00 - 277,00 - 

25 Pirinçlik Karaçam Yuv.S. Od. - 449 - 18,824 1 120,00- 68,00 - 

26 Merkez Cemaller Büyükdü KayınYuv. S. Od. - 2396 - 184,58 6 125,00 - 680,00 - 

27 Merkez Kayın Yar. S. Od. - - 10 - 1 95,00 - 29,00 - 

28 Merkez Cemaller Karaçam Kağ. Od. - 2020 - 421,67 13 123,00 - 1.539,00- 

29 Merkez Sarıçam Kağ. Od. - 100 - 25 1 130,00 - 98,00 - 

30 Merkez Göknar Kağ. Od. - 214 - 46,098 2 125,00 - 174,00- 

31 Merkez Kayın Kağ. Od. - 145 - 32,23 1 110,00- 107,00 - 

32 Pirinçlik İbr Lif Yon. - - 58 - 1 75,00 - 131,00- 

 Toplam  24187 68 6399,3 248  33.118,00- 
 
1 - İşletmemiz satış depolarında yukarıda cins ve miktarları yazılı bulunan orman 

emvalinden; ibreli cinsi tomruk, maden direk, sanayi odunu ve kağıtlık odunlar ile yapraklı lif-

yonga ve yakacak odunlar; tutar bedelinin %40 si ile kanuni vergi ve fonlar karşılığı peşin % 60’si 

aylık %0,6 faizli 9 ay vadeli, yapraklı cins tomruk, maden direk ve sanayi odunları; tutar 

bedelinin % 40 ile kanuni vergi ve fonlar karşılığı peşin, %60 ı aylık %0,6 faizli 9 ay vadeli 

olarak satılacaktır, ölçü birimi m3 olan ve global olarak ihaleye çıkarılan emvalleri kesin adet ve 

miktarları satış günü belli olacak (miktarlar %20 eksik veya fazla olabilir), satış, bu kesin 

miktarlar üzerinden yapılacaktır. 
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2 - Açık artırma 17 TEMMUZ 2013 ÇARŞAMBA günü saat 14:00’de işletmemiz satış 

salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Satışa iştirak edeceklerin 2013 yılı vizesi yapılmış kapasite belgesini, ticaret ve san. 

odası belgesini, şirket veya tüzel kişiler adına ihaleye girecekleri yetkili olduklarına dair noter 

tasdikli vekaletnamelerini veya temsil belgelerini kanuni ikametgah adreslerini gösterir tasdikli 

belgeyi ibraz etmek suretiyle satışa iştirak edebilir 

4 - Satış istif yerleri orman emval satın alan alıcı aldığı emvalin sahibi ve bundan sonraki 

yükleme, nakletme işi işvereni olup.2918 sayılı karayolları trafik kanunun taşıma sınırı ve diğer 

uygulamalarından doğacak yaptırımlardan da sorumludur. Bu işlerden doğan 5510 sayılı SGK 

kanunun 4857 sayılı iş kanunu ile her türlü iş kazası ve iş yerlerinde alınması gereken tedbirler ile 

vergi mevzuatından doğacak yükümlülüklerden alıcı sorumludur. Orman idaresi bu konularda hiç 

bir sorumluluk kabul etmez. 

5 - Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli; Orman Genel Müdürlüğü, 

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Araç, Kastamonu, Devrek, Dirgine, Kdz. Ereğli, Ulus, 

Yenice, Zonguldak, Mengen, Kızılcahamam, Gerede, Bolu, Düzce, Müdürlükleri ile İşletmemiz 

şefliklerinde görülebilir. 

6 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte İşletmemiz lokalinde hazır bulunmaları geçici ve 

kati teminatlarını en geç 14:00’a kadar İşletmemiz veznesine yatırarak teminat makbuzları ile 

birlikte komisyona müracaatları şarttır. 

TEL : 0370 413 26 30 

FAKS : 0370 413 26 29 

www.orman karabuk gov.tr. 

IBAN NO TR850001000425136646535001 5682/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 173,46 TL ile en çok 2.938.164,60 TL arasında değişen; 

09/07/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 18,00 TL, en çok 

293.817,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında giyim eşyası, gözlük, 

motor, kozmetik eşya, kumaş, elektronik devre, aksam, iplik, sentetik taş, saç bakım malzemesi, 

giyim eşyası, okul ve büro malzemeleri, boya, çanta v.b. 24 (yirmi dört) grup eşya açık artırma 

suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale 

salonunda 10/07/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan 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 KDV dahil 10 TL bedel 

karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 5612/1-1 
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AF-WB3-GÜÇL-ONAR-02 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE 

MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI 

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

Proje Adı : İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE 

İhale Paketi Numarası : AF-WB3-GÜÇL-ONAR-02 

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı  : Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı 

Sözleşme Paketi 

Projenin Kapsamı : İstanbul ilinde 7 adet Okulun güçlendirme ve onarım 

inşaat işlerinin yapımı  

Projenin Süresi : 170 Gün 

Sözleşme İmza Tarihi  : 24 Haziran 2013 

 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi 
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Nihai Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Doğan Mühendislik + Adfen İnşaat 

O.G. 
6.845.000,00 6.845.000,00 

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif 

Sahipleri 

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye 

Alınan Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

1. Doğan Mühendislik + Adfen İnşaat 

O.G. 
6.845.000,00 6.845.000,00 

2. Medos İnşaat 7.458.784,00 7.458.784,00 

3. Hüsamettin Peker İnşaat Taah. San. 

ve Tic. Ltd. Şti.  
7.974.000,00 7.974.000,00 

4. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti. 

&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda 

San. A.Ş. Ortak Girişimi 

8.600.000,00 8.600.000,00 

 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 
Reddedilme Nedenleri 

- - - 

 5646/1-1 
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AF-WB3-GÜÇL-ONAR-01 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE 

MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI 

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

Proje Adı : İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE 

İhale Paketi Numarası : AF-WB3-GÜÇL-ONAR-01 

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı : Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı 

Sözleşme Paketi 

Projenin Kapsamı : İstanbul ilinde 6 adet Okulun güçlendirme ve onarım 

inşaat işlerinin yapımı 

Projenin Süresi : 170 Gün 

Sözleşme İmza Tarihi : 24 Haziran 2013 

 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi 
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Nihai Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Turyapı Grup İnş. Taah. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 
6.550.000,00 6.550.000,00 

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif 

Sahipleri 

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye 

Alınan Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

1.Turyapı Grup İnş. Taah. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 
6.550.000,00 6.550.000,00 

2. Doğan Mühendislik + Adfen İnşaat 

O.G. 
7.635.000,00 7.635.000,00 

3. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti. 

&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda 

San. A.Ş. Ortak Girişimi 

7.970.000,00 7.970.000,00 

4. Hüsamettin Peker İnşaat Taah. San. 

ve Tic. Ltd. Şti.  
8.445.000,00 8.445.000,00 

 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 
Reddedilme Nedenleri 

- - - 

 5647/1-1 
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EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-12 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE 

MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI 

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

Proje Adı : İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE 

İhale Paketi Numarası : EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-12 

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı  : Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı 

Sözleşme Paketi 

Projenin Kapsamı : İstanbul ilinde 5 adet Okulun güçlendirme ve onarım 

inşaat işlerinin yapımı 

Projenin Süresi : 170 Gün 

Sözleşme İmza Tarihi : 24 Haziran 2013 

 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi 
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Nihai Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Mescioğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 7.490.000,00 7.490.000,00 

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif 

Sahipleri 

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye 

Alınan Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

1. Mescioğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. 

Şti. 
7.490.000,00 7.490.000,00 

2. Akyapı İnşaat Taah. San. Ve tic. Ltd. 

Şti. &Turyapı Grup İnş. Taah. San. ve 

Tic. Ltd. Şti.  

8.500.000,00 8.500.000,00 

3. BS Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat 

San. Tic. Ltd. Şti.  
8.640.000,00 8.640.000,00 

4. Hüsamettin Peker İnşaat Taah. San. 

ve Tic. Ltd. Şti.  
9.642.000,00 9.642.000,00 

5. Medos İnşaat 10.024.683,00 10.024.683,00 

6. Doğan Mühendislik + Adfen İnşaat 

O.G. 
10.320.000,00 10.320.000,00 

7. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti. 

&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda 

San. A.Ş. 

10.413.000,00 10.413.000,00 

8. İlsan İnşaat Tarım Turizm Petrol 

Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. 
11.700.000,00 11.700.000,00 



3 Temmuz 2013 – Sayı : 28696 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Zarf Açılışı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç 

(TL) 

Reddedilme Nedenleri 

Akyapı İnşaat Taah. San. 

Ve tic. Ltd. Şti. & Turyapı 

Grup İnş. Taah. San. ve Tic. 

Ltd. Şti.  

8.500.000,00  

* Akyapı İnşaat Taah. San. Ve tic. Ltd. 

Şti. & Turyapı Grup İnş. Taah. San. ve 

Tic. Ltd. Şti.’nin vermiş olduğu teklif 

EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-11 paketindeki 

okulları kapsamaktadır. Bu nedenle, 

Akyapı İnşaat Taah. San. Ve tic. Ltd. Şti. 

& Turyapı Grup İnş. Taah. San. ve Tic. 

Ltd. Şti.’nin EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-12 

sözleşme paketi için vermiş olduğu teklif 

geçersiz sayılmıştır.  

 5648/1-1 

————— 

EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-11 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE 

MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI 

Proje Adı : İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE 

İhale Paketi Numarası : EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-11 

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı  : Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı 

Sözleşme Paketi 

Projenin Kapsamı : İstanbul ilinde 3 adet Okulun güçlendirme ve onarım 

inşaat işlerinin yapımı 

Projenin Süresi : 170 Gün 

Sözleşme İmza Tarihi : 24 Haziran 2013 

 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi ve 

Adresi 

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç 

(TL) 

BS Mimarlık Dekorasyon 

ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.  
8.140.000,00 4.020.000,00 

 

* İhale Paketi içinde yer alan 4 sıra no.lu İstanbul İli Üsküdar İlçesi Ali Fuat Başgil İ.Ö.O. 

ve 5 sıra No’lu İstanbul İli Üsküdar İlçesi Çengelköy Lisesi- Ana Bina ihale kapsamından 

çıkartılmış olup, Yüklenici’nin anahtar teslimi toplam götürü teklif bedeli 4.020.000,00-TL olarak 

revize edilmiştir. 
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Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif 

Sahipleri 

Zarf Açılışı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye Alınan 

Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL) 

1. BS Mimarlık Dekorasyon ve 

İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.  
8.140.000,00 8.140.000,00 

2. Doğan Mühendislik + Adfen 

İnşaat O.G 
8.389.000,00 8.389.000,00 

3. Demars İnşaat Turizm. Tic. 

Ltd. Şti.& En-Sa Yapı ve İnş. 

Tur. Nak. Gıda San. A.Ş. 

8.488.000,00 8.488.000,00 

4. Hüsamettin Peker İnşaat Taah. 

San. ve Tic. Ltd. Şti.  
8.673.000,00 8.673.000,00 

5. İlsan İnşaat Tarım Turizm 

Petrol Otomotiv San. ve Tic. Ltd. 

Şti. 

8.750.000,00 8.750.000,00 

6. Niyazi Bayramoğlu  8.940.000,00 8.940.000,00 

7. Akyapı İnşaat Taah. San. Ve 

tic. Ltd. Şti. & Turyapı Grup İnş. 

Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.  

9.400.000,00 9.400.000,00 

 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf Açılışı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç (TL) 
Reddedilme Nedenleri 

Akyapı İnşaat Taah. San. Ve tic. 

Ltd. Şti. & Turyapı Grup İnş. 

Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.  

9.400.000,00 

* Akyapı İnşaat Taah. San. Ve 

tic. Ltd. Şti. & Turyapı Grup 

İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. 

Şti.’nin vermiş olduğu teklif 

EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-12 

paketindeki okulları 

kapsamaktadır. Bu nedenle, 

Akyapı İnşaat Taah. San. ve 

tic. Ltd. Şti. & Turyapı Grup 

İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. 

Şti.’nin EIB-WB3-GÜÇL-

ONAR-11 sözleşme paketi 

için vermiş olduğu teklif 

geçersiz sayılmıştır.  

 5649/1-1 
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EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-10 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE 

MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI 

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

Proje Adı : İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE 

İhale Paketi Numarası : EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-10 

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı : Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı 

Sözleşme Paketi 

Projenin Kapsamı : İstanbul ilinde 5 adet Okulun güçlendirme ve onarım 

inşaat işlerinin yapımı 

Projenin Süresi : 170 Gün 

Sözleşme İmza Tarihi : 24 Haziran 2013 

 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi 
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Nihai Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Mescioğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 5.615.000,00 4.545.000,00 

 

* İhale Paketi içinde yer alan 2 sıra no.lu İstanbul İli Kadıköy İlçesi Gözcübaba Lisesi 

ihale kapsamından çıkartılmış olup, Yüklenici’nin anahtar teslimi toplam götürü teklif bedeli 

4.545.000,00,-TL olarak revize edilmiştir. 

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif 

Sahipleri 

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye 

Alınan Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

1. Mescioğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. 

Şti. 
5.615.000,00 5.615.000,00 

2. Niyazi Bayramoğlu  8.270.000,00 8.270.000,00 

3. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti. 

& En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda 

San. A.Ş. 

8.701.000,00 8.701.000,00 

4. Akyapı İnşaat Taah. San. Ve tic. Ltd. 

Şti. & Turyapı Grup İnş. Taah. San. ve 

Tic. Ltd. Şti. 

8.800.000,00 8.800.000,00 

5. BS Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat 

San. Tic. Ltd. Şti.  
8.845.000,00 8.845.000,00 
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Değerlendirmeye Alınan Teklif 

Sahipleri 

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye 

Alınan Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

6. Ace İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 9.300.000,00 9.300.000,00 

7. Hüsamettin Peker İnşaat Taah. San. 

ve Tic. Ltd. Şti.  
9.645.000,00 9.645.000,00 

8. Mustafa Ekşi İnşaat Tur. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 
9.678.000,00 9.678.000,00 

9. İlsan İnşaat Tarım Turizm Petrol 

Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. 
10.930.000,00 10.930.000,00 

 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 
Reddedilme Nedenleri 

   

 5650/1-1 

————— 

EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-09 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE 

MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI 

Proje Adı : İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE 

İhale Paketi Numarası : EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-09 

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı  : Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı 

Sözleşme Paketi 

Projenin Kapsamı : İstanbul ilinde 5 adet Okulun güçlendirme ve onarım 

inşaat işlerinin yapımı 

Projenin Süresi : 170 Gün 

Sözleşme İmza Tarihi : 24 Haziran 2013 

 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi 
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Nihai Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Mustafa Ekşi İnşaat Tur. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 
9.979.000,00 8.915.000,00* 

 

* İhale Paketi içinde yer alan 1 sıra no.lu İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Şehit Murat 

Yüksel İ.Ö.O. ihale kapsamından çıkartılmış olup, Yüklenici’nin anahtar teslimi toplam götürü 

teklif bedeli 8.915.000,00-TL olarak revize edilmiştir. 
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Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif 

Sahipleri 

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye 

Alınan Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

1. Mustafa Ekşi İnşaat Tur. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 
9.979.000,00 9.979.000,00 

2. Niyazi Bayramoğlu 11.200.000,00 11.200.000,00 

3. Hüsamettin Peker İnşaat Taah. San. 

ve Tic. Ltd. Şti. 
11.345.000,00 11.345.000,00 

4. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti. 

&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda 

San. A.Ş. 

11.425.000,00 11.425.000,00 

5. İlsan İnşaat Tarım Turizm Petrol 

Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. 
12.150.000,00 12.150.000,00 

6. Akyapı İnşaat Taah. San. Ve tic. Ltd. 

Şti. &Turyapı Grup İnş. Taah. San. ve 

Tic. Ltd. Şti. 

12.600.000,00 12.600.000,00 

 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 
Reddedilme Nedenleri 

- -  

 5651/1-1 

————— 

EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-08 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE 

MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI 

Proje Adı : İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE 

İhale Paketi Numarası : EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-08 

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı : Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı 

Sözleşme Paketi 

Projenin Kapsamı : İstanbul ilinde 5 adet Okulun güçlendirme ve onarım 

inşaat işlerinin yapımı 

Projenin Süresi : 170 Gün 

Sözleşme İmza Tarihi : 24 Haziran 2013 

 

Kazanan Teklif Sahibi 

 

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi 

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Nihai Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Niyazi Bayramoğlu 9.650.000,00 9.650.000,00 
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Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif 

Sahipleri 

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye 

Alınan Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

1. Mescioğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. 

Şti. 
7.131.000,00 7.131.000,00 

2. Niyazi Bayramoğlu 9.650.000,00 9.650.000,00 

3. Mustafa Ekşi İnşaat Tur. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 
9.979.000,00 9.979.000,00 

4. İlsan İnşaat Tarım Turizm Petrol 

Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. 
9.980.000,00 9.980.000,00 

5. Hüsamettin Peker İnşaat Taah. San. 

ve Tic. Ltd. Şti. 
10.894.000,00 10.894.000,00 

6. Akyapı İnşaat Taah. San. Ve tic. Ltd. 

Şti. &Turyapı Grup İnş. Taah. San. ve 

Tic. Ltd. Şti. 

10.900.000,00 10.900.000,00 

7. Ace İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 10.957.000,00 10.957.000,00 

8. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. 

Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda 

San. A.Ş. 

10.986.000,00 10.986.000,00 

9. BS Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat 

San. Tic. Ltd. Şti. 
11.238.000,00 11.238.000,00 

 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 
Reddedilme Nedenleri 

- - * 

* İlan şartları gereğince EIB-WB3-Güçl-Onar-08 ve EIB-WB3-Güçl-Onar-10 ihale 

paketlerinde en düşük Teklif Sahibi Mescioğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin her bir ihale paketi 

için asgari yeterlilik şartlarının iki katını sağlamadığı tespit edilmiştir. 

İlan şartları gereğince yapılan değerlendirme (Bakınız EK-3) neticesinde EIB-WB3-Güçl-

Onar-08 ve EIB-WB3-Güçl-Onar-10 ihale paketleri için yeterlilik şartlarını sağlayan tekliflerin 

toplamının en düşük olacağı fiyat kombinasyonu göz önünde bulundurulduğunda, birinci en 

düşük teklifi veren Mescioğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin EIB-WB3-Güçl-Onar-10 sözleşme 

paketi için en uygun bedelli teklif olduğu tespit edilmiş ve ayrıntılı değerlendirme söz konusu 

pakette yapılmıştır. Bu sebeple en düşük ikinci teklif sahibi Niyazi Bayramoğlu’nun teklifi EIB-

WB3-Güçl-Onar-08 sözleşme paketi için en uygun bedelli ve yeterli teklif olduğu tespit edilmiş 

ve bu pakette değerlendirmeye alınmıştır. 5652/1-1 
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16 (ONALTI) ADET JEOTERMAL KAYNAK, ARAMA RUHSATLI  

SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR 

Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeninden: 

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama 

Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 16 (onaltı) adet Jeotermal Kaynak, Arama Ruhsatlı 

Sahalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre “Açık Teklif Arttırma 

Usulü” ile 18.07.2013 tarihinde 3 yıl süre ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

Aşağıda ili, ilçesi, ruhsat numarası, alanı, paftası, geçici teminatı, ihale tarihi ve saatleri 

yazılı jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarının ihalesi yapılacaktır. 

12 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Bitez Beldesi  Alanı: 1004,55 Ha, Pafta: N18c3,N18c4 

Taban İhale Bedeli: 80.364,00.-TL, Geçici Teminatı: 2.411,00- TL, İhale Saati: 14:15 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 

Sağa (Y) 531637 535765 534518 532442 

Yukarı (X) 4101556 4100140 4097726 4097584 

 

63 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Milas İlçesi, Kıyıkışlacık Alanı:1439,34 Ha, Pafta: N19a4 

Taban İhale Bedeli:57.574,00.-TL, Geçici Teminatı:1.728,00- TL, İhale Saati: 14:20 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 551580 554561 554810 551482 

Yukarı (X) 4129999 4129985 4125450 4125409 

 

68 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Ortakent-Yahşi, Alanı: 295,8 Ha, Pafta: N18c4 

Taban İhale Bedeli: 88.740,00.-TL, Geçici Teminatı: 2.663,00 TL, İhale Saati: 14:25 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 532100 532092 532442 532798 533000 

Yukarı (X) 44098400 4099311 4097584 4097608 4097000 

  

6.Nokta 7.Nokta 

530130 530113 

4097000 4097814 

 

75 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kızılağaç Alanı: 526,25 Ha, Pafta:N18c3, O18b2 

Taban İhale Bedeli: 99.988,00.-TL, Geçici Teminatı: 3.000,00 TL, İhale Saati: 14:30 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 539000 540000 540000 543391 542987 540253 538961 

Yukarı (X) 4099000 4099000 4097000 4094371 4094371 4095731 4098007 
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83 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Milas İlçesi, Karahayıt Mevkii Alanı: 1630,15 Ha, Pafta: N19a1 

Taban İhale Bedeli: 154.864,25.-TL, Geçici Teminatı: 4.646,00.-TL, İhale Saati: 14:35 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 551780 549000 549000 554000 554000 552600 

Yukarı (X) 4147925 4147925 4150500 4150500 4146000 4146000 

 

92 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Milas İlçesi, Kalınağal-Çamlıbelen-Akçayaka Alanı: 2054,22 Ha, Pafta: 

N19b4. N19c2 

Taban İhale Bedeli: 61.626,60.-TL, Geçici Teminatı: 1.850,00.-TL, İhale Saati: 14:40 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 571492 571311 580188 578877 

Yukarı (X) 4123292 4125544 4121318 4119102 

 

93 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Çiftlik köyü-Kumköy-Pınarbelen Köyü Alanı: 3224,29 Ha, 

Pafta: N19d4 

Taban İhale Bedeli: 96.728,70.-TL, Geçici Teminatı: 2.902,00.-TL, İhale Saati: 14:45 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 544805 547313 555473 555461 549329 

Yukarı (X) 4099817 4102809 4100810 4098710 4099975 

 

 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 547539 546490 

Yukarı (X) 4096468 4096372 

 

94 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Milas İlçesi, Bozalan-Kayaönü Köyü Alanı: 3132,72 Ha, Pafta: N19c4 

Taban İhale Bedeli: 78.318,00.- TL, Geçici Teminatı:2.350,00.-TL, İhale Saati: 14:50 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 571276 568486 572988 575646 574372 

Yukarı (X) 4096888 4100432 4104178 4100610 4098652 

 

 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 

Sağa (Y) 575103 573113 572081 

Yukarı (X) 4097397 4096266 4097455 
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96 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Milas İlçesi, Kultak-Kebeköy Alanı: 3633,35 Ha, Pafta: N19c3,N20d4 

Taban İhale Bedeli: 72.667,00.-TL, Geçici Teminatı: 2.181,00.- TL, İhale Saati: 14:55 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 585882 599404 599914 586211 

Yukarı (X) 4100306 4100839 4098310 4097537 

 

97 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük-Tuzla-Dörttepe,Kemikler Köyü Mevkii Alanı: 4203,96 Ha, 

Pafta: N19d1,N19d2 

Taban İhale Bedeli: 105.100,00.-TL, Geçici Teminatı: 3.153,00.-TL, İhale Saati: 15:00 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 553141 561493 554825 550913 

Yukarı (X) 4122723 4122779 4115399 4118865 

 

98 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Alanı:4168,74 Ha, Pafta: 021a1,021a3,021a4 

Taban İhale Bedeli: 104.218,50.- TL, Geçici Teminatı: 3.127,00.-TL, İhale Saati: 15:05 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 639250 640900 640900 648000 648000 

Yukarı (X) 4084000 4084000 4075900 4075900 4072113 

 

 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 647894 637300 

Yukarı (X) 4072039 4076000 

 

106 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Marmaris İlçesi, Çamdibi Alanı:4736,16 Ha, Pafta: 020a3,020b4 

Taban İhale Bedeli: 142.085,00.-TL, Geçici Teminatı: 4.263,00.-TL, İhale Saati: 15:10 

Poligon.1 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 

Sağa (Y) 6022236 604205 607007 611408 612196 613889 613801 611862 

Yukarı (X) 4079649 4079523 4080527 4081139 4080096 4080530 4080221 4078248 

9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta 12.Nokta 13.Nokta 14.Nokta 15.Nokta 16.Nokta 17.Nokta 

610927 610940 610697 610143 610146 609226 609730 606368 605080 

4076973 4075600 4074905 4074415 4074505 4074104 4074768 4075284 4076622 

18.Nokta 19.Nokta Poligon:2 1.Nokta 2. Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

603948 601707 Sağa (Y) 608776 608868 608142 608009 

4076184 4076651 Yukarı (X) 4073512 4073439 4072501 4072501 
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107 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Datça İlçesi, Emecik Alanı: 4783,86 Ha, Pafta: 019b3,019b4,019c1,019c2 

Taban İhale Bedeli: 143.832,00.- TL, Geçici Teminatı: 4.315,00 TL, İhale Saati: 15:15 

 

Poligon 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 

Sağa (Y) 573971 579821 580252 582827 586940 588162 587675 586354 

Yukarı (X) 4073308 4072377 4072360 4071802 4071900 4071246 4069028 4068059 

9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta 12.Nokta 13.Nokta 14.Nokta 15.Nokta 16.Nokta 17.Nokta 

586625 582741 581983 579931 579312 579445 578261 576734 572794 

4069214 4066942 4068232 4068445 4067420 4068246 4068636 4066927 4069340 

18.Nokta 19.Nokta 20.Nokta 21.Nokta 22. Nokta 

573092 576173 580434 581325 574883 

4070417 4070506 4068633 4070853 4072051 

 

108 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Marmaris İlçesi, Karaca Köyü mevkii  Alanı: 4965,15 Ha, Pafta:020a1,020a4 

Taban İhale Bedeli:49.652,00.-TL, Geçici Teminatı:1.490,00.-TL, İhale Saati:15:20 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 597852 597137 596132 595999 595898 595392 594534 

Yukarı (X) 4088103 4084483 4075042 4075026 4075259 4074953 4074851 

 

 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta 12.Nokta 13.Nokta 14.Nokta 

Sağa (Y) 595087 593467 590718 590453 592360 594515 594316 

Yukarı (X) 4076010 4076717 4078342 4079560 4079803 4081017 4082283 

 

 15.Nokta 16.Nokta 17.Nokta 18.Nokta 19.Nokta 20.Nokta 21.Nokta 

Sağa (Y) 593367 593842 591848 592761 592648 591558 591401 

Yukarı (X) 4082425 4084213 4084498 4085431 4086232 4086636 4087062 

 

 22.Nokta 23.Nokta 

Sağa (Y) 593689 595151 

Yukarı (X) 4087050 4088093 

 

109 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Ortaca İlçesi, Çürükardı mevkii Alanı: 700,15 Ha, Pafta: 021d2 

Taban İhale Bedeli: 105.003,00.-TL, Geçici Teminatı: 3,151,00.-TL, İhale Saati: 15:25 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (X) 654000 655000 655000 652000 

Yukarı (Y) 4068000 4068000 4064499 4064500 

 

110 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Yatağan İlçesi, Bozüyük-Çakırlar mevkii Alanı: 3457,01 Ha, Pafta: 

N20a3,N20a4 

Taban İhale Bedeli: 501.266,45.- TL, Geçici Teminatı: 15.038,00.-TL, İhale Saati: 15:30 
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Poligon No 

1 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 590000 597230 598007 596000 596000 

Yukarı (X) 4130000 4129999 4129000 4129000 4126000 

 

 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta 

Sağa (Y) 598641 597950 597772 590000 

Yukarı (X) 4126000 4125700 4124999 4125000 

Poligon No: 

2 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 599000 599450 600000 600000 599000 

Yukarı (X) 4127723 4127145 4127353 4126588 4126156 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ; 

1 - İhale tarihi: 18.07.2013 Saat: 14:15 başlayacak, 5 dakika ara ile ihaleler yapılacaktır. 

2 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Muğla İl Özel İdaresi 1 Nolu Hizmet Binasında 

İl Encümenince yapılacaktır. 

3 - Konu ile ilgili şartname ve diğer evraklar Muğla İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde görülebilir. 

4 - İsteklilerin teklif mektubunu kapalı zarfla 18.07.2013 tarihi saat 14:00’e kadar İl 

Encümenine teslim etmeleri gerekmektedir. 

5 - İhaleye katılmak için 2886 sayılı kanunun ilgili maddelerince usulüne göre 

hazırlanmış; 

6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır; 

İstekli Gerçek Kişi ise: 

a - Kanuni ikametgâhı olması (mahalle muhtarından alınacak ikametgâh ilmühaberi) varsa 

telefonunu bildirmesi, 

b - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 

c - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti 

d - Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, süresiz banka teminat mektubu veya 2886 

sayılı Kanunun 26. Maddesindeki teminat değerleri. 

İstekli Tüzel Kişilik ise; 

a - İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette 

olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge, 

b - Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye 

girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve 

vekile ait imza sirküleri, 

c - Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya teminat 

mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir), 

7 - İhaleye Katılacak Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişilikler tarafından her sayfası ayrı ayrı 

imzalanmış şartname 

8 - İhale dokümanının alındığına dair 100,00 TL’lik makbuz, 

9 - Başvuru yapılmayan sahalar ihale gününü takip eden ilk iş gününde Jeotermal 

aramalara açık hale gelecektir. 

10 - Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelli tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 5340/1-1 
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MADENİ YAĞLARIN TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz Baca Gazı Kükürt Arıtma servisinin ihtiyacı olan niteliği, türü, miktarı, 

teslim yeri ve depolama kapasiteleri şartnamede belirtilen madeni yağların temini ve teslimi işi; 

açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır. 

İhale kayıt numarası 

1 - İdarenin : 2013/81889 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü YATAĞAN/MUĞLA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0252 572 5191       FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@yatagants.gov.tr 

d) İhale Dökümanının Görülebileceği 

    İnternet Adresi : www.yatagants.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Malzemenin Cins ve Miktarı 

Sıra 

No 
Yağın Cinsi 

Miktar 

(Kg) 
Ambalaj Şekli 

Kinematik Viskozite 

(ASTM D 445) 

Karşılaması 

Gereken 

Standartlar 

40 C'de (cSt) 100 C'de (cSt)  

1 Shell Tellus T 46 veya 

muadili 

1.800 180-210 lt varil 45,4 - 46,6 7,7 - 8,1 DIN 51524-2 

2 Shell Tellus Turbo T 68 

veya muadili 

900 180-210 lt varil 66 - 70 8,3 - 8,7 DIN 51524-2 

3 Shell Omala 320 veya 

muadili 

4.500 180-210 lt varil 316 - 324 24 - 25,5 DIN 51517-3 

4 Shell Omala F 460 veya 

muadili 

1.080 180-210 lt varil 455 - 465 30,4 - 31,2 DIN 51517-3 

5 Mobil SHC 639 veya 

muadili 

540 180-210 lt varil 990 - 1010 75 - 100 DIN 51517-3 

CLP 

6 BP Enersyn SG-XP 320 

veya muadili 

900 180-210 lt varil      

 

b) Teslim Yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Ambarı 

c) Teslim Tarihi  : İşin süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale Odası 

b) Tarihi ve Saati : 25.07.2013 saat 14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Şartname bedelinin yatırılacağı 

Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02. 

İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra 

dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale 

Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 25.07.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 5496/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İçişleri Bakanlığı Makamının 27/02/2013 tarihli olurları ile aşağıda açık kimliği yazılı 

bulunan firmanın 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince (1) 

yıl süre ile 4734 Sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu 

kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmış ve bu yasaklama kararı 05/03/2013 

tarih ve 28578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ancak, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 15/05/2013 tarih ve 2013/548 Esas nolu vermiş 

olduğu Yürütülmenin durdurulması kararına istinaden İçişleri Bakanlığı Makamının 27/06/2013 

tarihli olurları gereğince yasaklama kararının uygulanmasının durdurulması hususu; 

İlanen duyurulur. 

Firma Adı : Muhammet Yılmaz Petrol Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

Adresi : Sanayi Sitesi 27. Sokak No: 19 Merkez/Elazığ 

Vergi Kimlik/Mükellef No : Hazar Vergi Dairesi / 6230246210 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası : Elazığ Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No : 10416 5678/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 8/3/2013 tarih ve 149 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/6/2013 tarih ve 1024 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 46342 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği” 3/7/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 5674/1-1 

————— 
Belediye Meclisimizin 9/5/2013 tarih ve 254 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/6/2013 tarih ve 1144 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi Altay Mahallesi, imarın 46402 ada 5 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı Değişikliği Teklifi” 3/7/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 5675/1-1 

—— • —— 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Bursa ili nüfusuna kayıtlı 28.07.1956 doğumlu Sufi kızı Hatice Kipiyanova'nın 

Kırgızistan'daki Kırgız Devlet Milli Üniversitesi'nden aldığı diploması ile ilgili olarak, 

Kurulumuz tarafından 22.02.1999 tarih ve 5061 seri numaralı "Coğrafya Öğretmenliği 

(İlköğretim)" alanında düzenlenen Diploma Denklik Belgesi'nin, Yükseköğretim Yürütme 

Kurulu'nun 12.06.2013 tarihli kararı ile iptal edilmesine karar verildiğinin adı geçene ve ilgili 

olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 5637/1-1 

—— • —— 

Bursa Valiliğinden: 

Karar No : 76 

Karar Tarihi : 2/5/2013 

Müşteki : Özgür KAYA 

Sanık : Mustafa ERTAN Ersin ÖZDEMİR 

4483 Sayılı Kanuna Valiliğimizce verilen 2/5/2013 gün ve 76 sayılı SORUŞTURMA 

İZNİ VERİLMEMESİNE” ilişkin kararımız müştekinin adresi tespit edilemediğinden kendisine 

tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereği müştekiye ilanen tebliğ olunur. 

 5615/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 nolu Parsel üzerindeki 

531528 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Merkez-121396 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret 

Odasına kayıtlı 475 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Kemal HIZAL (Denetçi No: 2389, Oda Sicil No: 

6109) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 

21.02.2013 tarihli ve E.2012/1805 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden, 08.01.2012 tarihli ve 28167 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Kemal HIZAL (Denetçi No: 2389, Oda Sicil No: 

6109) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 17.06.2013 tarih ve 

5369 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 5653/1/1-1 

————— 

İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 24 pafta, 5057 nolu parsel 

üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve 

Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No: 5977, Oda Sicil No: 3659) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 05.03.2013 tarih 

ve E.2011/2639-K.2013/360 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

29.06.2011 tarih ve 27979 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar 

Kemal KESTANE (Denetçi No: 5977, Oda Sicil No: 3659 hakkında tesis edilmiş olan geçici 

durdurma işlemi 17.06.2013 tarih ve 5370 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 5653/2/1-1 

————— 

Malatya İli, Arguvan İlçesi, Bahçeli Mahallesi, - ada, 858 parsel üzerindeki 703950 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Tan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı Kontrol Elemanı, 

İnşaat Teknikeri Ali Rıza YILMAZ (T.C. NO: 11363736628) tarafından, Bakanlığımız aleyhine 

açılmış olan davada Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 26.04.2013 tarihli ve E.2012/1479-

K.2013/593 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 23.06.2012 tarih 

ve 28332 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yardımcı Kontrol Elemanı, İnşaat Teknikeri Ali Rıza 

YILMAZ (T.C. NO: 11363736628) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 

14.06.2013 tarih ve 5364 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5653/3/1-1 

————— 

764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi Bakanlık Makamının 22.11.2012 tarihli ve 8409 

sayılı Oluru ile iptal edilmiş olan Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd.Şti. tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 19.04.2013 tarihli ve E.2013/90 sayılı 

kararı ile “yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 29.11.2012 tarih ve 28482 sayılı 

Resmi Gazete ilanı ile Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan “Yapı Denetim 

İzin Belgesinin İptali’ işleminin yürütmesi Bakanlık Makamının 28.05.2013 tarihli ve 4838 sayılı 

Oluru ile durdurulmuş, 08.06.2013 tarihli ve 28671 sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiştir. 

Ancak, 764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. 

hakkında, Mahkemenin İptal Kararına konu edilenlerin dışında, 05.02.2013 tarihli ve 818 sayılı 

Makam Oluru doğrultusunda 21.02.2013 tarihli ve 28566 sayılı Resmi Gazete’de, 27.02.2013 

tarihli ve 1344 sayılı, 05.03.2013 tarihli ve 1597 sayılı Makam Olurları doğrultusunda 16.03.2013 

tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 3 (üç) adet geçici faaliyet durdurma cezası 

bulunduğundan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesindeki “Faaliyeti üç defa 

durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça 

iptal edilir.” hükmü gereğince 764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi’nin iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5433 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5654/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Yayla Mahallesi, 30 pafta, 7386 parsel üzerindeki 577174 YİBF 

nolu (C 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 Selman Farısi YAZICI’nın (İnşaat 

Mühendisi,Kontrol Elemanı,Oda Sicil No:69237) 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, 

Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 09.05.2013 

tarihli ve 28642 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma 

kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına 

işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının 

kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu 

durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün 

yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam 

ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5434 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5654/2/1-1 

————— 

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 5585 ada 22 parsel üzerindeki, 248217 YİBF nolu (B Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile 

sorumlu denetim elemanları Yusuf KESKİN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:1843, Oda Sicil No:7025), Nevzat ERYILMAZ (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1568, Oda Sicil No:6024), Erol SOYDAŞ (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7796, Oda Sicil No: 10069), Ziya EDİK (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi Denetçi No:1550, Oda Sicil No: 17942) ve Özgüç ZENGİ’nin (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64855) 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,  

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5435 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5654/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 5585 ada 22 parsel üzerindeki, 248215 YİBF nolu (A Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile 

sorumlu denetim elemanları Yusuf KESKİN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:1843, Oda Sicil No:7025), Nevzat ERYILMAZ (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1568, Oda Sicil No:6024), Erol SOYDAŞ (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7796, Oda Sicil No: 10069), Ziya EDİK (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi Denetçi No:1550, Oda Sicil No: 17942) ve Özgüç ZENGİ’nin (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64855) 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 Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması,  

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5436 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5654/4/1-1 

————— 

MTR Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 7920 ada 18 parsel üzerindeki 182450 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (b) fıkrasında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 53377-55655 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 

740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTR Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim 

elemanları Kamil SAZAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6152, Oda Sicil 

No: 18737), Çınar KARDEŞ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:3697, Oda Sicil No:3840), Mustafa ÇETİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:5988, Oda Sicil No:19239) ve Ramazan ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1357, Oda Sicil No:18207) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) 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, 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 18.01.2013 tarihli ve 28177 sayılı 

Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 740 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip MTR 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 ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 740 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5438 sayılı 

Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5654/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

MTR Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 10806 ada 02 parsel üzerindeki 190245 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (b) fıkrasında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 53377-55655 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 

740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTR Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim 

elemanları Kamil SAZAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6152, Oda Sicil 

No: 18737), Çınar KARDEŞ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:3697, Oda Sicil No:3840), Mustafa ÇETİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:5988, Oda Sicil No:19239) ve Ramazan ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1357, Oda Sicil No:18207) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) 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, 

MTR Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 19.06.2013 tarihli ve 5438 

sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre 

esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline 

konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, 

verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, 

yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5437 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5654/6/1-1 

————— 

Alanya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Alanya ilçesi, 1727 ada 5 parsel üzerindeki 93633 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 6982 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 24 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alanya Yapı Denetim Ltd.Şti. ile Mustafa ÜRE (Mimar, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:731, Oda Sicil No: 16352) ve Mustafa TEKELİ’nin (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 56732) denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) 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, 

Alanya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 16.02.2011 tarihli ve 27848 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 19.06.2013 tarihli ve 5439 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5654/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Mersin Tek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki 

768654 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç), (f) ve (l) 

bentleri ile 6. maddesinin 1., 3. ve 4. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 

34378 Ticaret Sicil No ile Mersin Ticaret Odasına kayıtlı 1012 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 

sahip Mersin Tek Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Şevki Kemal SEZİK 

(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17691, Oda Sicil No:19009), 

Derya OĞUZ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28739) sorumlu denetim elemanları 

Hüseyin GÖZAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18418, Oda Sicil 

No: 25090), Haldun ALPTEKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17206, Oda 

Sicil No: 2693), Murat DABİS (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11994, Oda 

Sicil No: 9278), Derya OĞUZ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28739) ve Mehmet Ruhi 

YÜKSEL’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:17778) 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 19.06.2013 tarihli ve 5440 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5654/8/1-1 

—— • —— 
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini,   

2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya 

yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın 

dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına 

başvurmaları gerekmektedir.  

2 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna 

özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 

dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama 

aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) 

ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir. 

3 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi 

gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir. 

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak 

başvurular kabul edilmeyecektir. 
 

İLGİLİ BİRİM PROFESÖR Y.DOÇENT AÇIKLAMA 

 Adet Derece Adet Derece  

İLAHİYAT FAKÜLTESİ      

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü      

İslam Felsefesi Anabilim Dalı 1 1    

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Maliye Bölümü     

Mali Hukuk Anabilim Dalı   1 1  

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ      

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 

Bölümü 
  1 2  

 5638/1-1 



3 Temmuz 2013 – Sayı : 28696 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları 

taşımaları gerekmektedir. Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren en geç 

15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul 

edilmeyecektir. 

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar, anabilim dallarını belirten 

dilekçelerinin ekinde özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, 4 adet fotoğraf, diplomalarının tasdikli 

sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora), doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. 

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve 

yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans 

ve doktora), nüfus cüzdanı sureti, 4 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir.  Kamu hizmetinde bulunanların hizmet 

belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 

maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra 

duyurulacaktır. 

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

 

Bölüm 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 
Drc. Adet Aranan Şartlar 

Eğitim Bilimleri/Eğitim 

Yönetimi Teftişi 

Planlaması ve Ekonomi 

Doçent 1 1 

Sınıf Yönetimi ve Liderlik 

Konularında Çalışmaları Olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 
Drc. Adet Aranan Şartlar 

Fizik Doçent 1 1 

Moleküler Spektroskopi ve Atom 

Topakları Konularında Çalışmaları 

Olmak. 

Tarih 
Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Kuvay-i Milliye ve Milli 

Mücadelede Cepheler Üzerine 

Çalışmalar Yapmış Olmak. 

Tarih 
Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri 

Konusunda Çalışmalar Yapmış 

Olmak. 

Türk Dili ve Edebiyatı 
Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Roman Sanatı Üzerine Çalışmış 

Olmak. 
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MESLEK YÜKSEKOKULU 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 
Drc. Adet Aranan Şartlar 

Teknik Programlar 
Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Yem Hammaddelerinin 

Sindirilebilirliği ile Yem Değerinin 

Tahmini Konularında Çalışmaları 

Olmak. 

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 
Drc. Adet Aranan Şartlar 

Jeoloji Mühendisliği/ 

Genel Jeoloji 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Hidrotermal Alterasyon 

Konusunda Çalışmaları Olmak. 

Jeoloji Mühendisliği/ 

Genel Jeoloji 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Barajlarda Mühendislik Jeolojisi 

Konusunda Çalışmaları Olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 
Drc. Adet Aranan Şartlar 

Dahili Tıp Bilimleri/ 

Radyoloji 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Belgelendirmek Şartıyla Göğüs 

Hastalıklarında Girişimsel Tanı 

Uygulamaları Konusunda 

Deneyimli Olmak. 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri/Ortopedi ve 

Travmataloji 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Vertebra Kırıklarının Cerrahi 

Tedavisinde Posterior Yaklaşım 

Konusunda Çalışmış Olmak. 

Cerrahi Tıp Bilimleri/ 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

İnhaler Anestezik Maddelerin 

Endokrin Fonksiyonları Üzerine 

Etkileri Konusunda Çalışmaları 

Olmak ve Akupunktur veya Ağrı 

Sertifikasına Sahip Olmak. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 
Drc. Adet Aranan Şartlar 

Zootekni/Hayvan 

Yetiştirme ve Islahı 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Süt Sığırlarında Verim ve Doğrusal 

Puanlama Özellikleri Konularında 

Çalışmaları Olmak. 

Zootekni/Yemler ve 

Hayvan Besleme 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Kanatlı Hayvan Beslemede Protein 

Kaynakları ile Bitki Ekstraktları 

Konularında Çalışmaları Olmak. 

Tarla Bitkileri/Tahıllar 

ve Yemeklik Baklagiller 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Serin İklim Tahıl Genotiplerinin 

Islahı Konusunda Çalışmış Olmak. 

Biyosistem 

Mühendisliği/ Tarımsal 

Makine Sistemleri 

Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Ekim Tekniği ile Ekici Düzenlerinin 

Geliştirilmesi Konusunda Çalışmış 

Olmak. 

Bitki Koruma/ 

Entomoloji 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Nematodların Buğday Çeşitlerine 

Etkileri Konusunda Çalışmış Olmak. 

Tarımsal Biyoteknoloji/ 

Hayvansal Biyoteknoloji 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Gıda Atıklarının Yem Hammaddesi 

Olarak Kullanımı Konusunda 

Çalışmış Olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları

Hakkında Yönetmelik

— Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim

ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

— Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - 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. 


