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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2013/5224
Amasya İli, Merkez İlçe, Kirazlıdere Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki

ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının 22/7/2013 tarihli ve 4344 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
1/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
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Karar Sayısı : 2013/5228

Çorum İli, Osmancık İlçesinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları

gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 26/7/2013 tarihli

ve 4535 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında

Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                               N. AVCI                                                      B. YILDIRIM

                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2013 – Sayı : 28753

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4



2 Eylül 2013 – Sayı : 28753                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2013 – Sayı : 28753

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6



Karar Sayısı : 2013/5233

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır

ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

29/7/2013 tarihli ve 4563 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/8/2013 tari-

hinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5243

Tokat İli, Merkez İlçe, Kaledibi Mevkiinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koor-

dinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23/7/2013

tarihli ve 4364 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/8/2013 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5258

Adana İli, Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki

ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik

Bakanlığının 26/7/2013 tarihli ve 4537 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

5/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5259

Karaman İli, Merkez İlçe, Hisar, İmaret ve Tahsin Ünal mahalleleri sınırları içerisinde

bulunan ve ekli krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanların kentsel dönüşüm

ve gelişim proje alanı ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12/6/2013 tarihli ve 3079

sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

5/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİK

Ardahan Üniversitesinden:
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

sekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile kayıt ve
sınav esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üniversitede uygulanan önlisans ve lisans eğitim-öğ-

retim programlarına, sınav ve değerlendirme esaslarına, öğrenci kabulüne, diploma ve unvan-
lara, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, staj, bitirme çalışması ve diğer öğretim çalışmaları
ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Ardahan Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları-

nın her birini,
b) İlgili Kurul: İlgili fakülte kurulu, yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunu,
c) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte yönetim kurulunu, yüksekokul/meslek yüksekokulu

yönetim kurulunu,
ç) Rektörlük: Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünü,
d) Senato: Ardahan Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,
f) Üniversite Yönetim Kurulu: Ardahan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
g) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi veya Öğrenci İşYükünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri, İzin, Kayıt Dondurma, İlişik Kesme,

Yatay-Dikey Geçişler ve Kayıt Koşulları

Kayıt işlemleri
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına

kayıt yaptırmak için; lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olunması, yabancı ülke lisele-
rinden mezun ise alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavları sonucunda o öğretim yılında Üni-
versitenin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olması veya ön
kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların kararı ve Senatonun
onayı ile o öğretim yılı için belirlenen geçerli puan ve koşullara sahip olunması gerekir.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                   2 Eylül 2013 – Sayı : 28753

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20



(2) Öğrencinin kayıt işlemleri sırasında, şahsen veya kendisinin belirlediği vekil tara-
fından müracaat etmesi gerekir.

(3) Üniversitede öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, Rektörlükçe duyurulan sü-
reler içinde kayıt yaptırmak zorundadır. Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan aday öğrenci, bu
haktan vazgeçmiş sayılır. Adayın Üniversiteye kesin kaydının yapılabilmesi için, kayıt sırasında
vereceği belgeler ve uygulanacak esaslar ÖSYM ve Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

(4) Kayıt için öğrencinin kendisinin başvurması gerekir. Ancak, mazereti olan ve ma-
zeretini belgeleyen (mazeret olarak geçerli durumlar; kaza, birinci derece yakınının ölümü,
hastalık, doğal afet, askerlik, tutukluluk hali) adayların kaydı, kanuni temsilcileri (noter vekâleti
ile) tarafından da yaptırılabilir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenci, üniversite öğrencisi
olma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(5) Uluslararası öğrencilerden, kayıt için istenen belgelere ek olarak, ilgili mevzuat hü-
kümleri kapsamındaki belgeler istenir.

(6) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ile özel yetenek sınavları sonucunda kesin kay-
dını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılır ve sahtecilik
yaptıkları belirlenirse, hangi yarıyılda olursa olsunlar, belirlendiği andan itibaren Üniversite
ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, haklarında gerekli işlem
başlatılır ve kendilerine verilen diploma dâhil bütün belgeler iptal edilir.

Kayıt yenileme ve ders kayıt koşulu
MADDE 6 – (1) Birinci sınıf öğrencileri kayıtlı oldukları programdaki tüm dersleri al-

makla yükümlüdür. Programdaki dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Seçmeli dersler,
öğrencinin zorunlu dersler dışında kendi alanı içinden veya dışından ve kendi isteği ile aldığı
derslerdir.

(2) Öğrenci, yarıyıl/yılbaşında öncelikle başarısız olduğu dersleri almak zorundadır.
Bir öğrencinin bir yarıyılda alabileceği teorik ve uygulamalı derslerin toplamı, haftada kırk sa-
atten fazla olmaz. Her dersin süresi kırkbeş dakikadır.

(3) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenim ücretini yatırarak,
bilgisayar ortamında kayıtlarını yenilemek ve danışmanlarına onaylatmak zorundadır. Bu süre
içerisinde haklı veya geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrencilere, o yarıyıl
içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilmez ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlan-
dırılmaz. Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen haklı veya geçerli bir nedenle (Kaza,
birinci derece yakınının ölümü, hastalık, doğal afet ve ilgili birimin yönetim kurulunca kabul
edilen diğer mazeretlerde) kayıt süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilere, kayıt yeni-
leme süresinin bitimini izleyen beş iş günü içerisinde mazeretlerini belgelendirmek koşulu ile
ilgili birime başvurmaları ve ilgili yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun görülmesi halinde
ek kayıt süresi tanınır.

(4) Öğrencilerin, her öğretim yılında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili
mevzuatta belirlenen öğrenci katkı payını ödemeleri gerekir. Öğrenci katkı payını ödemeyen
öğrencilerin kayıt ve kayıt yenileme işlemi yapılmaz ve bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuatta
öngörülen hükümler uygulanır. Öğrencinin katkı payını ödemediği veya kaydını yenilemediği
yarıyıllar/yıllar öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

(5) Bir derse kayıt yaptırmak için, varsa o dersin ön koşulu olan ders/derslerden başarılı
olmak gerekir.
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(6) Tek dersten kalmış olan öğrenciler, tek ders mezuniyet sınavına katıldıktan sonra
başarısız olmaları durumunda, bu dersi, dersin verildiği döneme ait harcı/öğrenim ücretini ya-
tırarak kayıt yaptırması gerekir.

Harçlar
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin ödeyecekleri her türlü öğrenim ücretleri ve harçlar, ilgili

mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Öğrencinin kendi isteğiyle, yönetim kurulu kararıyla
ya da disiplin cezası alması nedeniyle kaydı silinmiş ise alınan harçlar iade edilmez.

İzinler
MADDE 8 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenciye izin verilebilir:
a) Öğrencinin eğitim-öğretime veya mesleki gelişimine katkıda bulunacak Üniversite

dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması durumunda, öğrenci belgelen-
dirmek kaydıyla bir dilekçe ile bağlı olduğu birime müracaat eder ve ilgili yönetim kurulu ka-
rarı, Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile en çok iki yarıyıl izinli sayılabilir.

b) Üniversite adına sosyal, kültürel, sportif ve benzeri etkinliklere, ulusal ve uluslararası
seviyede yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalara katılacaklar ile bunların seçme ve hazırlık ça-
lışmalarına katılacak öğrenciler, Üniversitede öğrenim gördüğü birimin yönetim kurulu kararı
ve Rektör onayı ile bu süre içerisinde görevli/izinli sayılır ve giremedikleri ders veya sınav
hakları saklı tutulur. Öğrencilere, izinli-mazeretli oldukları sürede giremedikleri ara sınav, ya-
rıyıl/yıl sonu sınavları için mazeret sınavı açılır. Ancak, bu tür etkinliklerde zorunlu durumlar
dışında, sınav dönemlerinde öğrenci görevlendirilmez.

Kayıt dondurma
MADDE 9 – (1) Kayıt dondurma müracaatının eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk

iki haftası içinde yapılması gerekir. Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen (Kaza, bi-
rinci derece yakınının ölümü, hastalık, doğal afet ve ilgili birimin yönetim kurulunca kabul
edilen diğer mazeretlerde,) haklı ve geçerli mazeretlerini belgelendirmek koşulu ile eğitim-öğ-
retim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir ve bu haklardan ders kaydı yap-
tıranlar yararlanabilir. Ancak askerlik, tutukluluk hali, doğal afetler ve sağlık nedenlerinden
dolayı kayıt dondurma isteklerinde ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. İlgili kurullarca mazereti
geçerli sayılan öğrencilerin kayıt veya eğitimlerini dondurma isteklerine ilişkin başvuru ve
kayıt dondurma süreleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir; uygun görülmesi halinde iki
yarıyılı geçen süre içinde kayıt dondurulabilir.

İlişik kesme
MADDE 10 – (1) İlgili yönetim kurulu kararıyla aşağıdaki durumlarda öğrencinin Üni-

versite ile ilişiği kesilir:
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış
olması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,
c) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğini, sağlık kuruluşlarından alınacak

sağlık raporu ile belgelendirmesi.
Yatay ve dikey geçişler
MADDE 11 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul/meslek yüksekokullarına yapılacak

yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
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Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine
göre yapılır. Dikey geçişler ise; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan,
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğreni-
mine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay ve dikey geçiş iş-
lemleri; ilgili kurullarca belirlenecek kontenjan dahilinde, ilgili yönetim kurullarınca yapılır.

(2) İkinci öğretimde yatay geçişler, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin beşinci fıkra-
sındaki esaslara göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 12 – (1) Üniversitede, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile örgün

eğitim, yaygın eğitim, ikinci öğretim, açık öğretim, uzaktan eğitim programları açılabilir.

Öğretim yılı

MADDE 13 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri en az yetmiş iş günü (14 hafta) olmak

üzere, güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan oluşur. Yarıyıl/yılsonu sınav günleri, bu sürenin

dışındadır. Resmi tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde dersi

veren birim tarafından önerilen ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ders ve sınavlar,

Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(2) Akademik takvim, ilgili birimlerin önerisi ve Senato’nun kararı ile belirlenir.

Öğretim planları

MADDE 14 – (1) Üniversitenin birimlerinde öğretim, Senato tarafından kabul edilen

ortak dersler göz önünde tutulmak ve bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle ilgili kurullarca

kararlaştırılan öğretim planına ve plandaki sıraya göre yapılır. Öğretim planındaki dersler, o

fakülte ve yüksekokulun bölümlerinde veya diğer fakülte, yüksekokul ve bölümlerde açılan

derslerden oluşur. Öğretim planındaki ders ve uygulamaların normal süresi bir yarıyıldır. Ancak,

özelliği olan ders, uygulama ve stajlar, ilgili birim kurullarınca belirlenen esaslara göre düzen-

lenir ve değerlendirilir.

(2) Derslerin hangi öğretim elemanlarınca verileceği ve ders bilgi paketi; öğretim yılı

veya yarıyılı başlamadan önce anabilim/anasanat dalı, program ve/veya bölüm kurullarınca

belirlenir ve ait olduğu öğretim yılı/yarıyılı başlama tarihinden en geç onbeş gün önce ilgili

dekanlığa veya müdürlüğe sunulur ve fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulları

kurullarında görüşüldükten sonra uygulamaya konulur.

(3) Yeni açılan programların yarıyıl dersleri ve kredi saatleri birimlerin kurullarından

geçtikten sonra Senato’nun onayı ile uygulamaya konulur, ders programlarında değişiklik söz

konusu olduğunda aynı yöntem izlenir.

Ders programı

MADDE 15 – (1) Bölümlerce yapılan haftalık ders programı ilgili birim kurulunun

onayına sunulur.

(2) Bir dersin işleniş süresi kırk beş (45) dakikadır.
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Eğitim-öğretim süresi
MADDE 16 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerin eğitim-öğretim süreleri; hazırlık sınıfı

hariç, meslek yüksekokullarında dört yarıyıl (iki yıl), konservatuar ve yüksekokullarda sekiz
yarıyıl (dört yıl), dört yıllık eğitim-öğretim programı uygulayan fakültelerde sekiz yarıyıl,
beş yıllık eğitim-öğretim programı uygulayan fakültelerde on yarıyıl ve altı yıllık eğitim-öğretim
programı uygulayan fakültelerde oniki yarıyıldır.

(2) Öğrencilik haklarından yararlanma Üniversite birimlerinde, önlisans ve lisans dü-
zeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler;
iki yıllık önlisans programları için dört, dört yıllık lisans programları için yedi, lisans ve yüksek
lisans derecesini birlikte veren bütünleşik eğitim programlarında dokuz yıldır. Azami süresi
içinde öğrenimini başarıyla tamamlayarak mezun olamayanlar ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptıra-
bilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Üst yarıyıl ve/veya yıldan ders alma
MADDE 17 – (1) Öğrencinin bir üst yarıyıl ve/veya yıldan ders alabilmesi için, önceki

yarıyıl ve/veya yıllardan dersinin kalmaması ve genel not ortalamasının (GNO) en az 2.50 ol-
ması gerekir. Bu durumdaki öğrenci, GNO’su 2.50-2.99 arasında ise üstten bir ders, 3.00-3.49
arasında ise iki ders, 3.50 ve üzeri ise üç ders alabilir.

(2) Ayrıca herhangi bir sebeple üniversitelerden kendi isteği ile kaydını sildirmiş ve
ÖSYM tarafından, tekrar üniversitelerin aynı bölümlerinin örgün veya ikinci öğretim prog-
ramlarına yerleştirilen öğrenciler için birimlerince yapılacak intibak sonucunda müfredatlarında
bulunan derslerin %70’inden muaf olanlar istedikleri takdirde ilgili birimin yönetim kurulu
kararı ile üstten ders alabilirler.

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları
MADDE 18 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları ile ilgili esaslar Senato tarafın-

dan belirlenir.
Eğitim-öğretim programları
MADDE 19 – (1) Birimlerde; teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler,

seminer, staj, uygulama, klinik, atölye ve laboratuvar çalışmaları, inceleme, gezi, ödev, bireysel
çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet-bitirme tezi, proje ve
benzeri diğer etkinlikler yer alabilir.

(2) Eğitim programlarında yer alacak seçmeli ve zorunlu teorik ile uygulamalı derslerin
yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim dalının önerisiyle ilgili kurul-
larca düzenlenir ve Senatonun onayına sunulur. Eğitim programlarında görev alacak öğretim
elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek
ilan edilir.

(3) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki Atatürk İl-
keleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, bütün öğrenciler için verilen ortak
zorunlu derslerdir. Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri ise isteğe bağlı olup, öğrenciler
bu iki dersten birini seçebilir.

Yan dal programı
MADDE 20 – (1) Yan dal programı açılması; ilgili bölümün/anabilim dalının isteği,

ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve yan dal programı bölümlerin iş-
birliğiyle yürütülür. Herhangi bir programa kayıtlı olan öğrencilerden isteyenlere kendi lisans
programlarına ek olarak, bir yan dal programını izleme izni verilebilir.
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Çift anadal programı

MADDE 21 – (1) İlgili bölüm ve kurulların önerisi, Senatonun onayı ile herhangi bir
lisans programına kayıtlı öğrencilerden, gerekli koşullara sahip olanlar arasından istekli olan-
ların, kendi lisans programlarına ek olarak çift anadal programına devam etmelerine ve ikinci
bir lisans diploması almalarına imkân sağlanır.

Yaz okulu

MADDE 22 – (1) Üniversitede yabancı dil hazırlık, ön lisans ve lisans düzeyinde
eğitim-öğretim veren akademik birimlerle ilgili olarak; güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz
aylarında da eğitim-öğretim yapılabilir. Yaz okulunda yapılacak bu eğitim-öğretim ile ilgili
esaslar Senato tarafından belirlenir.

Derslerin kredi değerleri

MADDE 23 – (1) Haftada bir saat teorik ders, iki saat teorik ders uygulaması, labora-
tuvar, atölye ve klinik çalışması gibi uygulama çalışmaları ve üç saatlik inceleme, gezi, ödev,
sınava hazırlanma, bireysel çalışma, proje çalışmaları gibi diğer etkinlikler bir kredi değerin-
dedir. Alınan derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) karşılık gelen kredi değerleri
bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Öğrenci değişim programları ve ders kredilerinin transfer edilmesi

MADDE 24 – (1) Öğrenciler; ilgili yönetim kurullarından izin almak koşuluyla, Üni-
versitenin diğer birimlerinden, yurt içindeki diğer yüksek öğretim kurumlarından, denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen ve Üniversite ile anlaşma yapan yabancı ülkelerdeki
yükseköğretim kurumlarından, Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilmek şartıyla ders ala-
bilir ve bu derslerin kredileri transfer edilebilir. Yurt dışı uygulamalar, ilgili anlaşma ve prog-
ramlar çerçevesinde yapılır. Değişim programları çerçevesinde katkı paylarının nasıl ödeneceği
ikili anlaşmalara göre belirlenir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı değişim programlarından yararlanacak öğrenciler, daha önceki
öğrenim faaliyetlerinde başarılı olmak zorundadırlar.

(3) Yurt içindeki veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan
anlaşmalar ve öğrenci değişim programları çerçevesinde, öğrenciler bir veya iki yarıyıl anlaş-
malı üniversitelere gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde kendi üniversi-
tesinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğrenciler, o dönem için
kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden
sorumlu sayılır.

Bu programlar çerçevesinde;
a) Üniversiteden, yurt dışındaki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğ-

rencilerin alacağı dersler ilgili bölümler tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim
gördüğü lisans programı derslerine eşdeğer veya yerine sayılabilecek derslerin notu GANO
hesaplamasına dahil edilir. Eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa, alınan ders seçmeli olarak
not durum belgesine işlenir. Ancak bu not GANO hesaplamasına dahil edilmez. Öğrencinin
almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci onların yerine kendi bölü-
münde almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği dersleri alır. İkili anlaşmalar
çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölümlerin öğrencilerinin ilgili
üniversitelerden aldıkları dersler olduğu gibi not durum belgesine işlenir.
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b) Yurt içi veya yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden, Üniversiteye gelen öğrenciler,
eğitim gördükleri süre içerisinde; ilgili anlaşma ve diğer mevzuat hükümlerine ve ilgili birimin
yönetim kurulu kararlarına uymakla yükümlüdür. Bu durumdaki öğrencilere aldıkları dersler
için Değişim Programları Ofisi veya Dışilişkiler Ofisi ile işbirliği içinde Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından sadece not durum belgesi verilir. Değişim programları çerçevesinde katkı
paylarının ödenme şekli ikili anlaşmalara göre yürütülür. Öğrenci değişimi ile ilgili esaslar Se-
nato tarafından belirlenir.

Ön koşullu dersler
MADDE 25 – (1) Ön koşullu dersler ve koşulları; bu dersleri veren bölümce, gerekçe-

leri belirtilerek ilgili kurula önerilir ve bu kurulların onayından sonra kesinleşir. Ön koşul ni-
teliğindeki dersler başarılmadıkça, ön koşula bağlı olan dersler alınamaz.

Derslere devam
MADDE 26 – (1) Teorik derslere, uygulamalara, laboratuvar ve atölye çalışmalarına

devam zorunludur. Devam durumu, dersin öğretim elemanınca izlenir ve sınavlardan önce bö-
lüm başkanlığı veya müdürlük tarafından ilan edilir. Devam çizelgelerinin saklanma süreleri
iki yıl olup, dersi veren öğretim elemanı tarafından saklanır.

(2) Öğrenci yarıyılda/yılda aldığı bir dersin teorik saatlerinin %70’ine, uygulama, la-
boratuvar ve atölye çalışmalarının %80’ine devam etmek zorundadır. Etmediği takdirde; ilgili
derse devam etmemiş sayılır, yarıyıl/yılsonu sınavlarına alınmaz ve başarısız olarak değerlen-
dirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İkinci Eğitim-Öğretim ve Öğrenime Yeniden Devam Etme

İkinci eğitim-öğretim
MADDE 27 – (1) İkinci eğitim-öğretim, hafta içinde normal öğretimin bitimini izleyen

saatlerde yapılan eğitimdir, gerektiğinde hafta sonları da yapılabilir.
(2) Bu öğretimde stajlar eğitim-öğretim sırasında yapılabilir.
(3) Verilecek çıkış belgesi ve diplomalarda ikinci öğretim ibaresine yer verilmez.
(4) İkinci eğitim-öğretimde, normal eğitim-öğretimdeki esaslar uygulanır.
(5) İkinci eğitim-öğretim, isteğe bağlı ve paralıdır. Bu öğretimde öğrenim gören öğren-

ciler, öğretim programlarından normal öğretim programlarına yatay geçiş yapamaz. Ancak, ha-
zırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk %10’a girmek koşuluyla,
bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler; üst sınıfta o yıl için normal öğretim öğrencilerinin öde-
yecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı, öğrenim ücreti olarak öderler ya da bu öğrenciler,
kontenjanlar dahilinde ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar mik-
tarı ödemek koşulu ile normal eğitim-öğretim programına yatay geçiş yapabilirler. Normal öğ-
retim öğrencileri, ikinci öğretime yatay geçiş yapabilir. Bu yatay geçişlerde, öğrenci normal
öğretimde uygulanan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak geçiş yapan bu öğrenciler, ikin-
ci öğretim için öngörülen ücreti ödemek zorundadır. Öğrenim ücretleri, peşin olarak ya da biri
kayıt veya kayıt yenileme sırasında, diğeri Şubat ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
Öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci
taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınır, bu süre içerisinde de öğretim üc-
retini kanuni gecikme faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin yüksek öğrenim kurumu ile ilişiği
kesilir.

(6) İkinci öğretim öğrencileri, normal öğretim öğrencilerinin her türlü haklarından ya-
rarlanır.
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Öğrenime yeniden devam etme

MADDE 28 – (1) Öğrenim harcını belirtilen sürede yatırmadığından veya kaydını ye-
nilemediğinden dolayı kaydı silinen öğrenciler, kendi isteği ile kaydını sildiren öğrenciler ve
hastalık nedeniyle öğrenimine devam edemeyen öğrenciler; ilişiklerinin kesildiği eğitim-öğ-
retim yarıyılında/yılında öğrenimine devam etmek için başvurduklarında ve tüm öğrenim üc-
retini yatırdıkları takdirde, devam etmedikleri yarıyıl/yıl öğretim sürelerine sayılmak suretiyle
bir sonraki yarıyılda/yılda öğrenimlerine yeniden devam edebilirler.

(2) İlişiklerinin kesildiği tarihten itibaren dört eğitim-öğretim yılı içinde Üniversiteye
başvurduklarında; hastalık nedeni ile kaydı silinenler öğrenime devam edebileceğini sağlık ra-
poru ile belgelemek, erkek öğrencilerin askerliğini yapmış olmak veya muaf olduklarını bel-
gelemek koşuluyla, başvurdukları yıl geçerli olan öğretim planına intibakları yapılarak öğre-
nimlerine devam etmek üzere yeniden kaydedilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar, Ders Başarı Notu, Onur Öğrencileri, Muafiyet ve İntibak,

Öğrenci Danışmanlığı

Sınavlar

MADDE 29 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınavları, yaz ya-
rıyıl programı sınavı, tek ders sınavı, staj sonu sınavı ve muafiyet sınavlarından oluşur. Bu sınavlar;
yazılı, sözlü veya hem yazılı, hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Yarıyıl/yıl sonu
sınavları, ait oldukları yarıyıl/yıl sonlarında yapılır. Açılan dersler için en az bir ara sınav yapılır.
Ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının yapılacağı yer ve tarihler, dekanlık/yüksekokul/meslek
yüksekokulu müdürlüğünce belirlenir ve sınavların başlangıcından en az onbeş gün önce ilan
edilir. Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek, kimlik belgeleri ile istenecek
diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavlara geçerli mazereti olmadan katıl-
mayan öğrenci başarısız sayılır. Gerekli durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve
dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(2) Sınavlarda kopya çekenler, kopya çekme girişiminde bulunanlar veya kopya çekil-
mesine yardım edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çekil-
mesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler, o sınavlardan sıfır (0) almış sayılır ve ayrıca öğrenci
hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem
yapılır. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde öğrenci bilgi
sistemine girilir, ilgili birimin bölüm başkanlığına ve fakülte/yüksekokul öğrenci işleri bürosuna
teslim edilir. Sınavla ilgili belgeler, ilgililerce en az iki yıl saklanır.

Ara sınav

MADDE 30 – (1) Her ders için her yarıyıl/yıl en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla,
ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme esasları ilgili kurul kararı ile belirlenir.
Aynı yarıyıla ilişkin derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir.

Mazeret sınavı

MADDE 31 – (1) Kaza, birinci derece yakınının ölümü, hastalık, doğal afet, askerlik
ve tutukluluk hali ve ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerde, sınav-
ların bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde başvurulması halinde, ilgili yönetim kurulu
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kararı ile mazeret sınavı açılabilir. Ara sınavına giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli ma-
zeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekan-
lık/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Ara
sınavlar için mazeret sınavı, yarıyılın/yılın son haftasında yapılır ve o ana kadar okutulan ko-
nuları kapsar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz. Rektörlükçe Üniversi-
teyi temsil etmek üzere görevlendirilen öğrenciler hariç, yarıyıl/yıl sonu sınavları için mazeret
sınav hakkı tanınmaz.

Yarıyıl/yıl sonu sınavı

MADDE 32 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Bir
dersin yarıyıl/yıl sonu sınavı, o dersin devam koşulunun yerine getirilmiş olması kaydıyla, ya-
rıyıl/yıl sonunda ilgili kurullar tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.

(2) Final sınavlarına girme hakkını kazanıp da giremeyen ya da sınava girip başarılı
olamayan öğrenciler bütünleme sınav hakkından faydalanırlar.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 33 – (1) Üniversite öğrencileri; öncelikle öğrencisi olduğu akademik birimin
yönetim kurulunun onayını almak koşuluyla diğer üniversitelerden ders alabilir ve bu dersler-
den aldığı notları, ders aldıkları dönemi izleyen yarıyılın sonuna kadar resmi belgeleriyle birim
öğrenci işlerine müracaat ederek kendi biriminden alması gereken derslere eşdeğer kabul edi-
lecek şekilde not durum belgelerine işletebilirler. Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları,
bu Yönetmeliğin 37 nci maddesindeki karşılığı dikkate alınarak en yakın olduğu nota dönüş-
türülür.

(2) Diğer üniversiteden alınan, ancak kendi birimindeki müfredatta yer almayan veya
kredisi uygun olmayan dersler ve seçmeli dersler aldığı üniversitedeki haliyle not durum bel-
gelerine işlenir. Bu dersler genel not ortalamasının hesaplanmasında da dikkate alınır.

Tek ders sınavı

MADDE 34 – (1) Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden,
devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için
GNO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç, tüm gerekleri yerine getirmiş öğrencilere; bu sınav so-
nucu alacağı notun katkısıyla GNO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması ko-
şuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav
günü akademik takvimde belirtilir.

(2) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen
esaslara göre harf notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, söz konusu ders bir sonraki yarıyılda/yıl-
da tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihte yapılacak olan bir sonraki tek
ders sınavına alınır.

(3) Tek dersten kalmış olan öğrenciler, tek ders mezuniyet sınavına katıldıktan sonra
başarısız olmaları durumunda, bu dersi, dersin verildiği döneme ait harcı/öğrenim ücretini ya-
tırarak kayıt yaptırıp tekrar alması gerekir.

Muafiyet sınavı

MADDE 35 – (1) Yabancı dille eğitim veren hazırlık sınıfları ve ortak zorunlu yabancı
dil dersleri ile Senatoca belirlenen diğer derslerden, her eğitim-öğretim yılı başında Üniversite
tarafından bir muafiyet sınavı açılır.
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Sınavlara giriş şartları
MADDE 36 – (1) Öğrencinin devam zorunluluğunu yerine getirmesi ve varsa uygula-

malarda başarılı olması gerekir. Ancak, teorik derslerde bir defa devam almış olan öğrenci, bir
daha devam etmek zorunda değildir.

(2) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gerektiğinde bun-
ların birbiriyle bağlantılı olduğuna ilgili kurullar karar verir.

Ders başarı notu
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, mutlak değerlendirme sis-

temine göre hesaplanır. Öğrencilerin girdikleri sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Ders geçme notu en az 50’dir. Bu not; ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl/yıl sonu sınavı veya
bütünleme sınav notunun %60’ının toplamıdır. Ara sınav notu hesaplanırken sınavdan önce
öğretim elemanı tarafından ilan edilmiş olmak kaydıyla laboratuar, atölye, klinik çalışması,
ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, kısa süreli sınav, staj, iş yeri eğitimi ve benzeri çalış-
malardan alınan not o dersin ara sınav notuna katılabilir. Ancak nota etkisi %50 oranını aşmaz.
Öğrencinin bir dersten geçebilmesi için yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavından en az 50
puan alması zorunludur. Bu notu alamayan öğrenci, dersin ortalaması ne olursa olsun başarısız
sayılır. Küsurlu notlar en yakın tam sayıya çevrilir.

(2) Katsayı, harf notu karşılıkları ve anlamı ile mutlak değerlendirme sistemindeki not
aralıkları aşağıdaki gibidir:

(3) Bu harf notlarından;
a) AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD ve S başarılı harf notlarıdır.
b) FD, FF, FG, DZ ve U başarısız harf notlarıdır.
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c) FG: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşullarını yerine getirerek o dersin yarıyıl/yıl
sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kul-
lanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu başarı derecesi, öğrencinin öğrenim süresince
tamamlamakla yükümlü olduğu toplam kredi ve genel ağırlıklı not ortalaması (GNO)/yarıyıl
ağırlıklı not ortalaması (YNO) hesabında; ilgili dersin başarı katsayısı 0,00 alınarak GNO/YNO
hesabına dersin kredisi katılmak suretiyle FF notu gibi işleme alınır.

ç) DZ: Derse devam ve uygulamayla ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık
nedeniyle o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri
için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bu not da, FF notu olarak işleme alınır.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 38 – (1) Bir dersten, (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) harf notla-

rından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Öğrenciler istedikleri takdirde harf notları
DC ve DD olan derslerini takip eden yılların ilgili döneminde kayıt yaptırarak tekrar alabilirler.
Bu durumdaki öğrencilerde devam zorunluluğu aranmaz. Öğrenciler, tekrar aldığı dersin ara
sınavına da katılmak zorundadır. Dersin başarı notu hesaplanırken değerlendirme, o yarıyıldaki
ara sınav ve final/bütünleme sınav notuna göre yapılır. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa
olsun, alınan son not geçerlidir, öğrenci tekrar ettiği dönem ara sınavına girmemişse ara sınav
notu sıfır (0) olarak kabul edilir.

Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 39 – (1) Öğrencinin dönem akademik başarı not ortalaması, sınıf ortalaması

ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere üç ortalama elde edilir. Bir yarıyılın aka-
demik başarı not ortalamasını hesaplamak için; öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde
ettiği notlar ile o derslerin AKTCS değerlerinin çarpımından oluşan toplam kredi bulunur, daha
sonra bütün derslerden alınan toplam ACTS derslerin ACTS değerleri toplamına bölünür. Bu
değer, dönem akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır. Sınıf ortalaması, yarıyıl aka-
demik başarı not ortalamasındaki yol izlenerek öğrencinin bir eğitim-öğretim yılında almış ol-
duğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalaması ise ya-
rıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniver-
siteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

Onur öğrencileri
MADDE 40 – (1) Alt yarıyıldan/yıllardan başarısız dersi olmamak ve disiplin cezası

almamış olmak kaydıyla her eğitim-öğretim yılı sonunda en az normal ders yükü ile o yılın
not ortalaması 3,00-3,50 arasındaki öğrenciler onur öğrencisi; 3,51-4,00 arasındaki öğrenciler
yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca her
eğitim-öğretim yılı sonunda ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 41 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren bir hafta içinde

bağlı olduğu bölüm başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak, sınav kâğıdının yeniden incelen-
mesini isteyebilir. Bölüm başkanlığı ilgili öğretim elemanından sınav kâğıdının yeniden ince-
lenmesini talep eder. Öğretim elemanı sınav kâğıdı inceleme sonucunu bölüm başkanlığına
resmi yazıyla bildirir. Not değişiklikleri; ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuç öğ-
renciye tebliğ edilir ve değişiklik varsa, durum on gün içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkan-
lığına da bildirilir.
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Ön lisans diploması verilmesi
MADDE 42 – (1) Bir lisans programında kayıtlı iken, en az ilk dört yarıyılın bütün

derslerinden başarılı olan öğrencilerden isteyenlere; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön
Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde, öğrencinin ayrıldığı bilim kolunu gösteren ön lisans diploması verilir.

Meslek yüksekokullarına intibak
MADDE 43 – (1) Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden, mes-

lek yüksekokullarının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları; Lisans Öğre-
nimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya
Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik esas alınarak ilgili meslek yüksek-
okulu yönetim kurulunca değerlendirilir.

Muafiyet ve intibak
MADDE 44 – (1) Birimlere kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yük-

seköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, Üniversi-
teye kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde başvurdukları takdirde, mua-
fiyet istekleri ve intibak işlemleri, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 45 – (1) Eğitim ve öğretimin düzenli bir biçimde yürütülmesi ve koordinas-

yonunun sağlanması için öğretim kurumları, o bölümün özelliklerini göz önünde bulundurarak
yeterli sayıda öğrenci danışmanı görevlendirebilir. Danışmanlar, alınacak derslerin öncelik sı-
rasının izlenmesinde, ders programlarının düzenlenmesinde ve ilgili birimin yetkili kurullarının
aldıkları kararların uygulanmasında öğrencilere yardımcı olur ve ilgili birim yönetimiyle öğ-
renciler arasındaki iletişimi sağlar.

Mezuniyet, mezuniyet belgesi, diplomalar ve diploma eki
MADDE 46 – (1) Mezun olabilmek için genel not ortalaması en az 2,00’dır. Bu orta-

lamayı sağlayan öğrenciler, bu Yönetmelikte belirtilen diğer koşulları ve kayıtlı bulundukları
eğitim-öğretim programları için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek
mezuniyete hak kazanırlar. Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, öğ-
rencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir.

(2) Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın tamamlan-
masını takip eden sınav dönemi sonunda, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulun
tespit ettiği ilkeler doğrultusunda; ilgili birimin bölüm ve program adı yazılmak suretiyle dip-
loma ve unvanlar verilir. Diplomasını kaybedenlere, bir defaya mahsus olmak üzere diploma
yerine geçen bir belge düzenlenir.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilir. Üniversiteyi bitirenlere ayrıca, öğrenimlerindeki başarı dere-
cesini, onur listelerinde yer aldığını, devam ettikleri fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul
bölüm ve programını, aldıkları ders, proje, laboratuvar, klinik, bitirme ödevi ve staj gibi çalış-
malarını başarı sonuçları ile birlikte gösteren bir öğrenim belgesi (transkript) verilir.

(4) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, diploma ile birlikte, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığınca hazırlanıp onaylanan bir diploma eki verilir. Bu belgede öğrencinin öğrenimi
süresince almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve kredi saatleri ile standart diploma
eki bilgileri yer alır ve öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere verilir.
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Öğrenci işleri
MADDE 47 – (1) Üniversite öğrencilerinin kayıt yenileme, kayıt silme işlemleri ile

diğer yükseköğretim kurumlarından gelenlerin kabulü, intibaklarının yapılması, öğretim ve sı-
navlara ilişkin işlemler ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir.

(2) Üniversiteyi kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kendi istekleri ile kayıt sildirme-
leri, dosyalarının tutulması, kimlik kartları ile diplomalarının düzenlenmesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığının denetimi altında, askerlik işlemleri, not durum belgesi ve öğrenci belgesi veril-
mesi işlemleri ise kayıtlı olduğu akademik birimin öğrenci işleri personelince yürütülür. Ancak,
işlemlerin daha süratli ve aksamadan yürütülmesi amacıyla Rektörün onayı ile yukarıda belir-
tilen işlerin tamamı veya bir kısmı dekanlık/müdürlük tarafından da yürütülebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat
MADDE 48 – (1) Her türlü bildirim; öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği

adrese yazılı olarak yapılması veya bildirimin ilgili birimde ilan edilmesi suretiyle tamamlanmış
sayılır. Yükseköğrenim kurumuna kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bu-
nu kayıtlı bulundukları birime kaydettirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş
olan öğrencilerin, kayıtlardaki adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine tebligat
yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve birimlerin kurul ya da yönetim ku-
rulu kararları uygulanır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2008-2009 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış ve

henüz mezun olmamış olan öğrencilere hangi yönetmelik hükümlerinin uygulanacağına ilgili
birimlerin talepleri ile Üniversite senatosu karar verir.

(2) Ardahan Üniversitesine, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ve daha sonraki yıllarda
kayıt yaptırmış olan bütün öğrencilere yayımlandığı tarihten itibaren bu Yönetmelik hükümleri
uygulanır.

(3) 2012-2013 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerin önceki yönet-
melik hükümlerine göre almış oldukları başarı harf notlarına ait hakları saklıdır ve yeni GANO
hesaplamasında bu başarı harf notları dikkate alınır. Yeni GANO hesaplamasında bu Yönet-
meliğin 37 nci maddesinde verilen katsayılar geçerlidir.

(4) 2012-2013 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerin önceki yönet-
melik hükümlerine göre almış oldukları (DD) ve (DC) notları, (CC) kabul edilerek intibakları
yapılır ve karnelerine işlenir. Söz konusu öğrenciler (FD) veya (FF) olan dersleri yeniden almak
zorundadır.

Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

2 Eylül 2013 

PAZARTESİ 
Sayı : 28753 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 5. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2011/355 

Karar No : 2013/5 

Davacı : K.H. 

Sanık : NARINE SIMONYAN/Vanodıa ve Alına kızı 1973 Ermenistan D.lu. 

Ermenistan'da oturur. Türkiye'de belli ikametgahı yok. 

Suç : HIRSIZLIK 

Suç Tarihi : 16.9.2011, 16.9.2011, 16.9.2011 

Karar Tarihi : 22.01.2013 

Yapılan yargılama sonunda yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında TCK.142/1-b -

Mad. uyarınca hakkında iki kez Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair gıyapta verilen 

karar, adresi belirlenemeyen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Kanunun 28. 

maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından 

itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan tebligat yerine geçerli 

olmak üzere ilan olunur. 7371 

—— • —— 
İstanbul 31. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/1850 

Karar No : 2013/74 

Sanık : İsmail Aslanoğlu; Müslüm-Fatma Oğlu, 01/01/1954 Doğ.lu, Şanlıurfa, 

Merkez, Tepe N.K.  

Suç : Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık. 

Suç Tarihi : 28/09/2007 

Karar Tar. : 29/01/2013 

Elektrik enerjisi Hakkında Hırsızlık suçundan sanık İSMAİL ASLANOĞLU hakkında 

Mahkememizin 29/01/2013 tarih, 2012/1850 esas, 2013/74 sayılı kararı ile TCK.163/3 ,43, 62 

Md.si uyarınca 1 YIL 15 GÜN HAPİS CEZASI ve TCK.53/1a, b d, d ve e Md.lerindeki 

haklarından cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, 53/1-c bendindeki hakkından ise meşruten 

tahliyeye kadar yoksun bırakılmasına dair karar TCK.51/1 md.si uyarınca ERTELENMİŞ olup, 

karar tüm aramalara rağmen sanık bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, işbu karar özetinin 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 27-28 ve müteakip maddeleri uyarınca Resmi Gazete’de ilan 

edilerek kesinleştirilmesine karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 7374 
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3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

ESAS NO : 2010/139 

KARAR NO : 2013/340 Müt. 

Müteaddit Firar (2 Kez) suçundan sanık Ülkü ve Cemile Oğ. I983 Bandırma D.lu, 

Balıkesir, Bandırma, Bentbaşı Mah. Nfs. Kyt.lı Yunus Emre ORUÇ hakkında 3. Kor. K.lığı 

Askeri Mahkemesinin 15.03.2013 gün ve 2010/139 Esas 2013/340 Müt. Karar sayılı kararıyla; 

1. Sanık Yunus Emre ORUÇ'un 01.09.2004-14.12.2004 tarihleri arasında Firar suçunu 

işlediği dosyadaki delillerle sabit olduğundan As. C.K.nun 66/1-a maddesi uyarınca ve alt 

sınırdan uzaklaşmayı gerektirir bir sebep görülmediğinden takdiren alt sınırdan BİR YIL HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından 5237 sayılı T.C.K.nun 62 nci maddesi 

uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın neticeten ON AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın 14.12.2004-02.01.2005 tarihleri arasında gözetim altında geçirdiği sürelerin 

TCK.nun 63'ncü maddesi uyarınca mahkumiyet süresinden MAHSUBUNA, 

CMK'nın 231/6-a maddesindeki objektif şartı taşımadığı anlaşılan sanık hakkında hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına YER OLMADIĞINA, 

Sanığın yargılama sürecinde pişmanlık duyması, samımı beyanlarda bulunması yanında 

ailevi ve ekonomik durumu da dikkate alınarak hükmolunan kısa süreli hapis cezasının TCK.'nın 

50/1-a ve 52'nci maddeleri uyarınca ve bir gün karşılığı takdiren 20 TL üzerinden adli para 

cezasına çevrilerek sanığın NETİCETEN ALTI BİN TL (6000 TL) adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, 

İş bu adli para cezasının sanıktan 24 eşit aylık taksitler halinde TAHSİLİNE, 

2.02.01.2005-10.12.2006 tarihleri arasında Firar suçunu işlediği dosyadaki delillerle sabit 

olduğundan As. C.K.nun 66/1-a maddesi uyarınca ve alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirir bir sebep 

görülmediğinden takdiren alt sınırdan BİR YIL HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından 5237 sayılı T.C.K.nun 62 nci maddesi 

uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın neticeten ON AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

CMK'nın 231/6-a maddesindeki objektif şartı taşımadığı anlaşılan sanık hakkında hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına YER OLMADIĞINA, 

Sanığın yargılama sürecinde pişmanlık duyması, samımı beyanlarda bulunması yanında 

ailevi ve ekonomik durumu da dikkate alınarak hükmolunan kısa süreli hapis cezasının TCK.'nın 

50/1-a ve 52'nci maddeleri uyarınca ve bir gün karşılığı takdiren 20 TL üzerinden adli para 

cezasına çevrilerek sanığın NETİCETEN ALTI BİN TL (6000 TL) adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, 

İş bu adli para cezasının sanıktan 24 eşit aylık taksitler halinde TAHSİLİNE, 

Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tek seferde 

TAHSİLİNE, 

Ödenmeyen adli para cezasının hapse ÇEVRİLMESİNE, kararı verilmiş olup, sanık tüm 

aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı 

Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7235 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÇEŞİTLİ TÜRLERDE 8 KALEM ELEKTROT SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Teknik Servislerde kullanılmak üzere, çeşitli türlerdeki  

8 kalem elektrotun temini işi, açık ihale usulü ile ihale edilerek temin edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/115092 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0 252 572 5191        FAX: 0 252 572 5384 

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

2 - İhale konusu işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çeşitli türlerdeki 8 kalem elektrotun temini işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı 

c) Teslim tarihi  : Sözleşmeye Müteakip 30 (Otuz) Takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası 

b) Tarihi ve saati : 26/09/2013 - 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 T.C. VAKIFLAR BANKASI 

YATAĞAN ŞUBESİ TR04 0001 5001 5800 7301 2545 69 İhale Dokümanı’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, 26/09/2013 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. 7312/1-1 
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16.000 TON ŞEKER PANCARININ NAKLİYESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2013/2014 Kampanya dönemi (±) % 20 toleranslı tahmini 16.000 Ton Şeker Pancarının, 

“Alpulu Şeker Fabrikası Kantarlarından Eskişehir Şeker Fabrikasına Karayolu İle Nakliyesinin 

Yapılması Hizmet Alımı İşi” T.Ş.F.A.Ş.- Genel Müdürlüğü “Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği” 

esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/117481 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü 39570-Alpullu/ 

KIRKLARELİ 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: 0288 523 22 40 (5 Hat), Faks: 0288 523 12 60 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  16.000 Ton Şeker Pancarı Karayolu ile Nakliye 

hizmet alımı 

b) İşin yapılacağı yer : Şartname eki listede gösterilen, bölge 

şefliklerimize bağlı kantarlardan, Eskişehir Şeker 

Fabrikası’na karayolu ile pancar nakliyesi 

yaptırılacaktır. 

c) İşin Başlama ve Bitiş Tarihleri : Şartname eki verilen listede belirtilmiştir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Alpullu Şeker Fabrikası-Toplantı Salonu. 

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 16/09/2013 Pazartesi günü, Saat 14.00 

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

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - İhale dokümanı (Alpullu Şeker Fabrikası-Ticaret Servisi Alpullu//BABAESKİ) 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 16/09/2013 Pazartesi günü, saat 14.00’ e kadar Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Alpullu-BABAESKİ adresindeki Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu 

tutulmayacaktır) 

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

yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 7327/1-1 
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ATLAS COPCO KOMPRESÖRLER İÇİN ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ PANELİ İLE 

BASINÇ-FARK BASINÇ VE DEBİ TRANSMİTTERİ SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 

Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

A-a) Dosya No : 2013/63 

b) Niteliği, türü ve miktarı : ATLAS COPCO KOMPRESÖRLER İÇİN 

ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ PANELİ 

(10 ADET) 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 3 haftadır. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 17/09/2013 Saat: 14.00 

B-a) Dosya No : 2013/62 

b) Niteliği, türü ve miktarı : BASINÇ-FARK BASINÇ VE DEBİ 

TRANSMİTTERİ ALIMI 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 100 gündür. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

c) İhale tarihi ve saati : 17/09/2013 Saat : 14.00 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Ziraat Bankası Afşin Şubesi 

  Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 

  Vakıfbank Afşin Şubesi 

  Hesap No : TR870001500158007287757271 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 7354/1-1 
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İHALEYE DAVET 

Beypazarı Belediyesinden: 

Belediye Hizmetleri Projesi - II (Ek Finansman) 

Kredi No:7885-TU 

“BEYPAZARI KANALİZASYON SİSTEMİ ANA KOLLEKTÖR HATTI, TERFİ 

İSTASYONLARI, TERFİ HATLARI VE ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI İŞİ” 

(SÖZLEŞME NO: BEY-W1) 

1 - İller Bankası, Dünya Bankası’ndan (IBRD) Belediye Hizmetleri Projesinde 

kullanılmak üzere kredi almıştır. İLLER BANKASI, kredinin bir kısmını T.C. Beypazarı 

Belediyesine (Bundan sonra Alt-Borçlu / İşveren olarak anılacaktır) “Atıksu Arıtma Tesisi ve 

İçmesuyu - Kanalizasyon Sistemi Rehabilitasyonu Projesi” finansmanı için tahsis etmiştir. 

2 - İşveren, firmaları “Beypazarı Kanalizasyon Sistemi Ana Kollektör Hattı ve Atıksu 

Arıtma Tesisi İnşaatı İşi (Sözleşme No: BEY-W1)” Sözleşme Paketi için Dünya Bankası satın 

alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - 

NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 

belirtilmektedir. 

(i) Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son beş (5) yılın [(2008-2012) (son teklif 

verme tarihine kadar 2013 yılında yapılan işlerden elde edilen ciro 2012 yılı cirosuna dahil 

edilecektir)] hak ediş belgeleri ile tevsik edilmiş yıllık Yeminli Mali Müşavir (YMM)/Mali 

Müşavir veya Vergi Dairesi onaylı inşaat cirosu toplamının aritmetik ortalamasının en az 

7.000.000 (YEDİ MİLYON) ABD Doları olması (hakediş belgeleri ait olduğu yılın 30 Haziran  

tarihinde açıklanan T.C. Merkez Bankası Döviz Alış kurundan ABD Doları’na çevrilecektir) 

gerekmektedir. 

(ii) Yüklenicilerin son on (10) yıl [(2003-2012) ve 2013 yılında ihale tarihine kadar 

yapılan işler] içinde, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici veya özel 

ortak-Ortak Girişim ortağı- olarak yaptığı ve yapıldığı Kurum ve Kuruluştan alınan İş Bitirme 

belgeleri ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere: 

A. Bir sözleşme kapsamında en az 20 km uzunlukta içmesuyu veya kanalizasyon tesisi; ve 

B. Bir sözleşme kapsamında proje debisi minimum 10.000 m3/gün olan biyolojik atıksu 

arıtma tesisi inşaatı 

inşaat işlerini ana yüklenici veya özel ortak-Ortak Girişim ortağı- olarak ve şartnamesine 

uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması (Geçici veya Kesin Kabul belgeleri ile 

belgelenecektir) gerekmektedir. 

Kanalizasyon ve içme suyu şebekelerinde devam eden işler son teklif verme tarihine 

kadar parasal olarak yüzde seksenbeşinin (%85) tamamlanmış olması ve İşveren ile bir ihtilafı 

bulunmaması kaydıyla (İş Durum belgeleri ve hak edişler ile belgelenecektir) benzer iş 

mahiyetine dahil edilecektir. Atıksu arıtma tesislerinde geçici kabulü yapılmamış işler benzer iş 

olarak kabul edilmeyecektir. 

Organize sanayi, kooperatif, toplu konut ve köy yerleşimlerine ait kanalizasyon ve 

içmesuyu şebekesi inşaatı işleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir. 

(iii) Teklif sahibinin mevcut kredi olanaklarının en az 2.750.000 TL (İki milyon 

yediyüzelli Bin Türk Lirası)  olması gerekmektedir. 
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(iv) Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 

görülebilmesi için: 

- Ortaklardan her birinin yukarıda belirtilen (i) alt maddedeki asgari kriterin en az 

yüzdeyirmibeş (%25)'ini ve Sorumlu Ortağın (Pilot Ortak) bu kriterin en az yüzdekırkını 

(%40)’ını sağlaması ve, 

- Ortaklardan en az birinin (ii)’deki ‘A.’ kriterini tek başına sağlaması ve, 

- Ortaklardan en az birinin (ii)’deki ‘B.’ kriterini tek başına sağlaması ve, 

-  Ortaklarin toplamda (iii) alt maddedeki asgari kriteri karşılaması gerekmektedir. 

Ortakların toplamda mutlaka yüzdeyüz (%100) değerine ulaşması gerekmektedir. 

(v) İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit 

personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

(vi) Başvuru sahibinin son beş (5) yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

(vii) Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını T.C. Beypazarı 

Belediyesi’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin 

edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile 

ilgili ihale dokümanını, 400 TL (Dörtyüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten satın 

alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, Beypazarı Belediyesi’nin T.C. Ziraat Bankası Beypazarı 

Şubesi (Şube Kodu: 0005), TR72 0001 0000 0511 9349 4850 01 numaralı TL hesabına, BEY-W1 

referans numarası ile yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle 

iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren doksan (90) takvim günü süreyle geçerli 

olacak ve 350.000,00 TL (Üçyüzelli Bin Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarda bir geçici teminatla 

birlikte aşağıda verilen adrese 1 Ekim 2013, Salı günü saat 14.00’e kadar teslim edilecektir. 

Elektronik teklifler geçerli olmayacaktır. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde 1 Ekim 2013,  

Salı günü saat 14.15’de, aynı adreste açılacaktır. 

7 - Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade 

edilecektir. 

8 - İhale dokümanları üzerinde, aşağıda belirtilen adreste 16 Eylül 2013, Pazartesi günü 

saat 11:00’de bir açıklama toplantısı düzenlenecektir. 

T.C. Beypazarı Belediyesi, 

Proje Yönetim Birimi Ofisi 

Kurtuluş Mah. İrfan Gümüşel Cad. No: 20/68, 2. Kat 

PK 06730, Beypazarı-Ankara / TÜRKİYE 

Tel : +(90) 312 762 25 10 

Faks : +(90) 312 763 13 58 

E-mail : sakaryam06@hotmail.com; dsimsekbey@gmail.com 

9 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. 7394/1-1 
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BOLU BELEDİYESİ KENT MEYDANINDAKİ KENT MEYDANI PROJESİNDEKİ 3 ADET 

İŞYERLERİNİN İŞLETME HAKKI 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR 

Bolu Belediye Başkanlığından: 

İŞİN NEVİ, YERİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI: 

Madde 1: 

Belediye Meclisimizin 03.06.2013 tarih ve 2013/209 sayılı kararı ile; Bolu İli, Merkez 

İlçesi, Tabaklar Mah. 638 Ada,1 Parsel ve 317 Ada, 33 parseldeki Anıtpark ve Kardelen 

Meydanındaki Kent Meydanı Projesindeki 3 Adet İşyerinin her türlü idari, teknik, bakım-onarım 

ve işletme giderleri dahil olmak üzere On (10) yıl süre ile kiraya verilmek sureti ile işlettirilmesi 

işidir. 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: 

Madde 2: 

Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 500,00 (Beşyüz) TL’si 

bedelin ödenmesi şartıyla alınabilir. 

İHALENİN USULÜ, YER VE ZAMANI: 

Madde 3: 

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi C bendi gereğince açık teklif 

usulü ile artırma uygulanmak suretiyle 13 EYLÜL 2013 tarihinde Saat: 15.00’de Bolu Belediyesi 

Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır. 

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 

Madde 4:  

 

                       Mevkii  Aylık Muhammen Bedel+KDV Geçici Teminat Saat 

a) Kızılay Parkı Tarafı Büyük İşyeri 14.000,00 TL. 80.000,00 TL. 15.00 

b) Sinema Tarafı Büyük İşyeri 10.000,00 TL. 60.000,00 TL. 15.15 

c) Adliye Tarafı İşyerleri 12.000,00 TL. 70.000,00 TL. 15.30 

 

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER: 

Madde 5: 

İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır: 

5.1 - Kanuni İkametgâhının olması, 

5.2 - Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, 

5.3 - Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesi vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2013 yılı içerisinde alınmış olacaktır.) 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi 

Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge, (2013 Yılı 

içerisinde alınmış olacaktır.) 

5.4 - İmza sirküleri vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, 

b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiye ait noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ortak girişim olması halinde ise, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait 

noter onaylı imza sirküleri, 

5.5 - İstekliler adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekaletnamesi ile vekaleten 

iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri, 
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5.6 - Bu şartnamenin 4. Maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesi,  

5.7 - İhale şartnamesinin satın alınmış olduğunu gösteren belge, 

5.8 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesini verir. Ayrıca, grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale 

sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)  

5.9 - Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi, 

5.10 - İsteklilerin Bolu Belediyesine Borcu olmadığını gösterir, Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden alınan Borcu yoktur belgesi, 

5.11 - İsteklilerin gerçek kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde 

şirketin, ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin, vergi ve sigorta borcu olmadığına 

dair vergi dairesi başkanlığı ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi, 

5.12 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı 

addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname. 

TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ: 

Madde 6: 

6.1 - Teklifler sıra numaralı alındılar karşılığında 13.09.2013 tarih ve Saat: 14.50’ ye 

kadar Bolu Belediyesi Encümen kalemine verilecektir. 

6.2 - Verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınmaz. 

6.3 - Zaman tespitinde, TRT’nin verdiği saat ayarı esas alınır. 

İlanen duyurulur. 7304/1-1 

—— • —— 

TSI SERTİFİKASYON HİZMETİ ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/118217 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : TSI Sertifikasyon hizmeti, teknik şartnameye göre 

alınacaktır. 

3 – İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 23/09/2013 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

23/09/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7339/1-1 
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GAYRİMENKUL KARŞILIĞI TRAMPA İHALESİ YAPILACAKTIR 

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen vakıf taşınmazlar ihale şartnamesinde belirtilen şartlar 

gereği 5737 Sayılı Vakıflar Kanunun 12. maddesine ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili 

maddeleri uyarınca gayrimenkul karşılığı trampa ihalesine çıkarılmıştır. 

 

Sıra No 1 2 

İli İzmir İzmir 

İlçesi Bornova Bornova 

Mahallesi Kazımdirik Kazımdirik 

Pafta 30 J II B 30 J II B 

Ada 323 8323 

Parsel 65 1 

Cinsi Arsa Arsa 

Alanı (m2) 2443 m2 3183 m2 

Hissesi Tam Tam 

Maliki Ayşe Gülpembe Vakfı Ayşe Gülpembe Vakfı 

Halihazır Durumu Fabrika Sahasında Depo Fabrika Sahasında Depo 

Muhammen Bedeli (TL) 2.930.000,00 TL 6.400.000,00 TL 

Geçici Teminat ( %3) 87.900,00 TL 192.000,00 TL 

İhale Tarihi 16.09.2013 16.09.2013 

İhale Saati 14:00 14:20 

 

İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddeleri gereği 

kapalı teklif, Vakıflar Meclisinin 08.07.2013 tarih ve 

430/356 sayılı kararında belirtilen hususlar aynen 

muhafaza edilecektir. 

İHALE İLANLARI : İlanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17. 

maddesindeki esaslar çerçevesinde yapılacaktır. 

İŞİN KONUSU : Yukarıdaki özellikleri belirtilen taşınmazların, Vakıflar 

Meclisinin 08.07.2013 tarih ve 430/356 sayılı kararında 

belirtilen  şartlarda, gayrimenkul karşılığı trampa ihalesine 

çıkartılması işidir. 

İHALE KOMİSYONU : İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Komisyonu, İzmir 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Fevzipaşa 

Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR 

ŞARTNAMENİN TEMİNİ : İdari Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde İzmir 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde görülebilecek ve ücretsiz 

olarak temin edilebilecektir. 

Yukarıda parsel numarası belirlenen taşınmaz üzerine Vakıflar Meclisinin 08.07.2013 

tarih ve 430/356 sayılı kararı ve Başbakanlık'ın 01.08.2013 tarih ve 1887 sayılı oluru uyarınca 

Vakıf Taşınmaza karşılık önerilen gayrimenkullerin, 
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1 - Trampa teklifinde sunulan taşınmazın değerinin, Vakıf taşınmazın değerinden az 

olmaması, 

2 - Katılımcı tarafından trampa teklifine sunulan parselin tapu kütüğü, şerhler ve beyanlar 

hanesinde tasarrufu kısıtlayıcı durumun bulunmaması, 

3 - Trampa teklifinde sunulan parselin ilgili belediyesinde yol, kanal, emlak vergisi vb. 

harç ve borcunun bulunmaması, 

4 - Trampa teklifinde önerilecek taşınmazın tapuda katılımcı mülkiyetinde olması, 

5 - Trampaya önerilen taşınmazın üzerinde işgalin bulunmaması, İdareye ait taşınmazın 

işgal altında olması durumunda, İdare fuzuli şagili taşınmaz maldan tahliye için hiçbir 

sorumluluğunun bulunmaması, 

6 - Trampaya önerilen taşınmazlar için hazırlanacak imar durumu, aplikasyon krokisi, 

tapu kaydı, emlak vergisi beyannamesi vb. belgeler ihale tarihinden itibaren geriye dönük son (2) 

ay içerisinde hazırlanmış olması, 

7 - Trampa teklifine konu taşınmazlar için SPK lisanslı Gayrimenkul Değerleme 

Şirketlerine SPK mevzuatı çerçevesinde, değerleme yaptırıp, taşınmazların bedelini tespit 

ettirilmiş olması, 

8 - İhale uhdesinde kalan katılımcıya yapılan tebligat tarihinden itibaren en geç 15 işgünü 

içinde Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek trampaya yönelik 

işlemlerin başlatılması, yükümlülüklerini belirtilen süre içerisinde yerine getirmeyen katılımcı 

hakkında protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatın irat 

kaydedilmesi, 

Şartlarıyla, bahse konu vakıf taşınmazlara karşılık 2886 sayılı Devlet İhalesi Kanunun 

ilgili maddeleri uyarınca gayrimenkul karşılığı trampa ihalesine çıkılması; 

1 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Fevzipaşa 

Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR adresinde bulunan hizmet binasında toplanacak olan İzmir Vakıflar 

Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

2 - İstekliler ihaleye katılabilmeleri için İhale Şartnamesinin 4.maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 5. maddesi doğrultusunda 16.09.2013 günü saat 

14:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Fevzipaşa Bulvarı No: 4 İZMİR adresinde 

bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığında teslim edeceklerdir. 

3-a - Dış Zarfa Konulacak Belgeler: 

1 - Şahıslar için Kanuni İkametgah belgesi 

2 - Tüzel Kişiler için Kanunen kayıtlı oldukları odadan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış sicil kaydı. 

3 - Teklifi veren katılımcının; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişi ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, firma veya ortak girişim adına katılan kişinin 

ihaleye katılımına ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 
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d) Ortak girişim olması halinde her bir ortağın tüzel kişiliğine ait ayrı ayrı düzenlenmiş 

yukarıdaki belirtilen belgeler ile noter tasdikli ortaklık beyannamesi 

4 - Trampa konusu işin adına alınmış ve İdarenin vereceği örneğine göre düzenlenmiş 

geçici banka teminat mektubu veya İdaremiz hesabına nakit olarak yatırılmış vezne alındı 

makbuzu. 

5 - Her sayfası teklif sahibince imzalanmış İdari Şartname 

6 - Trampa teklifinde bulunulacak taşınmazlara ait İdari şartnamede istenen bilgi ve 

belgeler ile SPK lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketlerine SPK mevzuatı çerçevesinde 

yaptırılan değerleme raporu 

7 - Teklif konusu gayrimenkullerin tapu kaydı, aplikasyon krokisi, imar durumu, emlak 

vergisi beyannamesi. 

8 - Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf 

b) İç Zarfa Konulacak Belgeler: 

İdarenin örneğini vereceği teklif mektubu, usulünce doldurularak iç zarfa konulur. 

4 - Vakıflar Genel Müdürlüğü trampa yapıp yapmamakta veya ihalenin her aşamasında 

ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 

5 - Resim, Harç, Vergi ve masraflar katılımcıya aittir. 

6 - İhaleye giren katılımcılar vakıf taşınmazı görerek girmiş sayılır. 

7 - Anlaşmazlık halinde taşınmazın bulunduğu İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri 

yetkilidir. 

İlan olunur. 7141/1-1 

—— • —— 
14.000 TON (1 YILLIK) TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı 14.000 TON Tahmil-Tahliye İşi % 20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale 

Usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler Bölge Müdürlüğümüzden 50,00 TL. bedelle tahsil fişi 

karşılığında; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğü Karacailyas 

Emek Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 6 Akdeniz/MERSİN adresinden temin edilebilir. 

Telefon: 0324.2215855   Faks: 0324.2215856 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.09.2013 günü saat 14.00'e kadar ÇAYKUR Mersin 

Pazarlama Bölge Müdürlüğüne elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif 

mektupları ihale günü olan aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

8 - İhale kısmı tekliflere kapalıdır. 

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğünde 

yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 7279/1-1 
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1 ADET VİTREKTOMİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:         

1 adet Vitrektomi Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/117304 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ 

ZONGULDAK 

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

c) Elektronik posta adresi : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

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

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Vitrektomi Cihazı alımı. 

b) Teslim yeri : B.E.Ü. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim 

Dalı Başkanlığı Kozlu/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) 

takvim günü 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüs 

Memur Yemekhanesi İncivez/ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 11/09/2013 Çarşamba günü saat:14.00’da 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, 

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

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.4.1. Teklif veren istekliler teklif edilen cihazın veya sistemin Ulusal veya Uluslararası 

geçerli olan standartlara ve/veya normlara uygunluk belgesi olmalı ve ihale komisyonuna 

sunmalıdır. 

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

materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 

4.4.2.1.Teklif edilen cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili dokümanlar (Kullanma 

Kılavuzu, kullanma talimatı, katalogları vb.) eksiksiz olarak verilmelidir. 

4.4.2.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 

4.4.2.3. Teklif veren istekliler, Cihazın 3 (Üç) yıl üretici firma garantisi kapsamında 

olduğuna dair belgeyi, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 

(On) yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı kabul ettiğine dair belgeyi ihale dosyasında 

sunacaktır. 

Yukarıda sayılan belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk lirası) karşılığı 

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi 

İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.  

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

zorunludur. 

8 - Teklifler, 11/09/2013 Çarşamba günü Saat: 14.00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
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9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 7402/1-1 

—— • —— 
TÜRK KIZILAYI’NA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN GAYRİMENKUL SİGORTASI 

YAPTIRILACAKATIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı’na ait taşınmazlar için 1 yıl süre ile Gayrimenkul Sigortasının 

yaptırılması hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 18 EYLÜL 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 19 EYLÜL 2013 günü saat 15:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7401/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sağlık Bakanlığından: 

2013 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI 

(ECZACI VE DİŞ TABİPLERİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1 maddesi (4924 sayılı Kanunla eklenen) ile 

15.02.2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine 

İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına 

yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura 

ile yapılacaktır. 

A) GENEL ESASLAR 

1 - Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. 

2 - Kura yeri ve saati (http://yonetim.sb.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Kura 

sonuçları kuranın çekildiği gün internet adresinden (http://yonetim.sb.gov.tr) yayımlanacaktır. 
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3 - Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu imzalayıp notere 

onaylatarak (imzasız olan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen 

takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi 

Mithat Paşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS 

ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi 

veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim 

alınmayacaktır). Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık 

Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir. 

4 - Bu Kuraya Başvurabilecekler 

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet 

Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler, 

b) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan 

ve kuranın çekildiği tarih itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman 

tabip ve tabipler, 

c) 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile 

değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler, 

d) Açıktan (ilk defa veya istifa sonrası) atanmak isteyen ve kura son başvuru tarihi 

itibariyle mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, 

e) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan 

diş tabibi ve eczacılar, 

f) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura 

son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul 

edilecektir. 

5 - Bu Kuraya Başvuramayacaklar 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımayanlar, 

b) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. Maddesinde belirtilen 

yaş haddini doldurmuş olanlar, 

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar 

ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, 

d) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarda halen 4924’lü sözleşmeli çalışanlar 

başvuramayacaklardır. 

Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip 

kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya 

atamaları iptal edilecektir. 

6 - Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar kuranın çekildiği günü takip eden 

ilk iş gününde kurumlarıyla ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir. 

7 - Özel sağlık tesislerinde çalışanların 28.10.2013 tarihi Pazartesi gününe kadar 

kurumlarıyla ilişiklerini kesmiş olmaları gerekmektedir. 
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8 - Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının 

tebligatında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde” yer alan adresleri esas alınacaktır. 

9 - Kurada yerleşenlerin kura tarihi itibari ile 1 (Bir) yıl süreyle açıktan atama kuralarına 

başvuruları kabul edilmeyecektir. 

10 - Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen 

şartlara uymayan adayların başvuruları iptal edilecek olup; sehven başvuruları kabul edilip kura 

ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir. 

B) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER 

1 - Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların 

atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen belgeleri dilekçeleri ile birlikte; 

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe, 

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya 

olanların atamaları yapılmayacaktır), 

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden 

imzalı dilekçe, 

d) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş), 

e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış 

olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli, 

f) Mal bildirim formu, 

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde 

çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi 

ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel 

Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo 

şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (elden teslim edenler, 

evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. 

Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır). Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden 

teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru 

sahibine aittir. 

2 - Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadroları dışında bir kadroya yerleşenler 

atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir. 

C) KURA TAKVİMİ 

 

2013 YILI 2.DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA 

KURA TAKVİMİ 

SIRA TARİH AÇIKLAMA 

1 

04 Eylül 2013 Çarşamba  

(başvuru başlangıç tarihi) 

09 Eylül 2013 Pazartesi  

(son başvuru tarihi saat 18:00’a kadar) 

P.B.S. Üzerinden başvurularının yapılması 

2 12 Eylül 2013 Perşembe saat:18:00 Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati 

3 27 Eylül 2013 Cuma KURA TARİHİ 

4 28 Ekim 2013 Pazartesi saat:18:00 
Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve 

saati  

 7392/1-1 
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Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından: 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV DUYURUSU 

Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler geliştirmekle görevlendirilen Başbakanlık 

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına analitik düşünebilen, araştırmacı kişiliğe sahip, ulusal 

ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, proaktif, ekip çalışmasına uyumlu, bilimsel ve 

teknolojik gelişmelere açık Hukuk Müşavirleri ve Avukat alınacaktır. Müsteşarlığımızda boş 

bulunan Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 5 inci dereceli Avukat kadrosunda 1 (bir) ve Genel İdare 

Hizmetleri Sınıfı 6 ncı dereceli Hukuk Müşaviri kadrosunda 3 (üç) olmak üzere toplam 4 (dört) 

personel istihdamı için sınav yapılacaktır. 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

2 - Hukuk fakültesi mezunu olmak, 

3 - ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 80 puan almış olmak kaydıyla, 

yapılacak sıralamada en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere unvanlar itibarıyla ayrılan 

kontenjanın (5) beş katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da 

sınava çağrılırlar), 

4 - Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine 

sahip olmak. 

II - BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ 

Giriş Sınavı başvuru tarihleri: 09 - 20 Eylül 2013 

Başvurular, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı (Atatürk Bulvarı No:149 

Bakanlıklar/ANKARA) veya www.kdgm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu 

doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla İnsan Kaynakları ve Destek 

Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.  

Posta ile yapılan başvurularda aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihine kadar 

Müsteşarlığa ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut 

gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, 

sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.kdgm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk 

Bulvarı No:149 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında asılarak ilan edilecek 

olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

III - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER 

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Müsteşarlıktan veya Müsteşarlık internet 

adresinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler: 

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında 

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), 

b) Üç adet vesikalık fotoğraf, 
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c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

ç) Özgeçmiş, 

d) Avukatlık kadrosuna başvuracaklar için avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı 

örneği. 

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Müsteşarlıkça da onaylanabilir. 

IV - SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI  

Sınav, 8 - 9 Ekim 2013 tarihlerinde, Atatürk Bulvarı No: 149 Bakanlıklar/ANKARA 

adresinde yer alan hizmet binasında yapılacaktır. 

Giriş sınavı sözlü olarak yapılır. 

Sınav konuları şunlardır: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Medeni 

Usul Hukuku, Uluslararası Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza 

Usul Hukuku, İnsan Hakları Hukuku. 

V - DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Sözlü sınavda adaylar; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 Puan), bir konuyu 

kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 Puan), liyakati, temsil kabiliyeti, 

davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 Puan), özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 

(10 Puan), genel yetenek ve genel kültürü (10 Puan), bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 

(10 Puan) yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. 

Giriş sınavında başarılı olmak için yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için 

gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması puan sıralamasına göre yapılacaktır. 

Sınav notunun eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.  

Giriş sınavında başarılı olmak şartıyla, yedek aday listesi ilan edilecektir. 

Giriş sınavı sonuçları Müsteşarlığın internet sayfasında ve hizmet binasında ilan 

edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak 

bildirilecektir. 

Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren yedi gün içinde sınav 

listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde sınav sonucuna yazılı 

olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, en fazla yedi gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı 

olarak bildirilecektir. 

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa 

dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Müsteşarlığın www.kdgm.gov.tr 

internet sayfasından yapılacaktır. 

İlan olunur. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Adres: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı  

Atatürk Bulvarı No: 149 Bakanlıklar/ANKARA 

Tlf : 0 (312) 422 60 00 7368/1-1 
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Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından: 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler geliştirmekle görevlendirilen Başbakanlık 

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına analitik düşünebilen, araştırmacı kişiliğe sahip, ulusal 

ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, proaktif, ekip çalışmasına uyumlu, bilimsel ve 

teknolojik gelişmelere açık Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcıları alınacaktır. Alınacak 

18 (onsekiz) uzman yardımcısı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 9 uncu dereceli 

kadrolarda istihdam edilecektir. 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

2 - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olmak, 

3 - ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden asgari puanı 

almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; 

öğrenim dalları itibariyle alınacak Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcısı sayısının 20 

katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava 

çağrılırlar), 

4 - 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle (35) otuzbeş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1978 ve 

sonraki tarihlerde doğanlar) 

II - BAŞVURU TARİHLERİ, ŞEKLİ VE YERİ 

Başvuru tarihleri: 09 - 20 Eylül 2013 

Başvurular, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı (Atatürk Bulvarı No: 149 

Bakanlıklar/ANKARA) veya www.kdgm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu 

doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla İnsan Kaynakları ve Destek 

Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılacaktır. 

Posta ile yapılan başvurularda aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihine kadar 

Müsteşarlığa ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut 

gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, 

sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.kdgm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk 

Bulvarı No:149 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında asılarak ilan edilecek 

olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, fotoğraflı sınava giriş belgelerini sınav tarihine 

kadar Müsteşarlıktan veya sınav günü sınav binasında oluşturulacak bankolardan alabilirler. 

III - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER 

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Müsteşarlıktan veya Müsteşarlık internet 

sitesinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler: 

a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında 

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), 

b) Üç adet vesikalık fotoğraf, 

c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

ç) Özgeçmiş. 

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Müsteşarlıkça da onaylanabilir. 
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IV - ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR 

Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcısı alınacak bölümler, kadro adedi, yazılı 

sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Gruplar Mezun Olunan Alan/Bölüm 
Kadro 

Adedi 

Yazılı Sınava 

Çağrılacak 

Aday Sayısı 

KPSS 

Puan 

Türü 

Taban 

Puan 

1.Grup 

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Bölümleri 

6 120 KPSSP33 75 

2.Grup 

Uluslararası İlişkiler, Siyaset 

Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümleri 

4   80 KPSSP33 75 

3.Grup Psikoloji Bölümü  2   40 KPSSP3 70 

4.Grup Sosyoloji Bölümü  2   40 KPSSP3 70 

5.Grup İletişim Fakültesi  4   80 KPSSP3 70 

Toplam 18 360   

 

V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI  

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.  

Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 60’ı lisans eğitimine ait mesleki 

bilgilerden, % 20’si Müsteşarlığın görev alanına ait temel bilgilerden, % 20’si ise genel kültür ve 

genel yetenek konularından oluşmaktadır. Yazılı sınav klasik olarak yapılacaktır. 

Genel kültür ve genel yetenek soruları ile Müsteşarlığın görev alanına ilişkin sorular 

bütün gruplar için ortak olacaktır. 

Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları alanlar itibariyle; 

a) 1. ve 2. Grup Adayları için alan bilgisi konuları: Yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi 

tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar, uluslararası hukuk, insan 

hakları ve terörle mücadeleye ilişkin mevzuat. 

b) 3. Grup Adayları için alan bilgisi konuları: Psikolojide temel kavramlar, sosyal 

psikoloji, siyaset psikolojisi, kişilik kuramları, çatışma ve barış psikolojisi.  

c) 4. Grup Adayları için alan bilgisi konuları: Genel Sosyoloji ve metodolojisi, toplumsal 

yapı ve değişim, kurumlar sosyolojisi, uygulamalı sosyoloji, Türkiye’nin sosyolojik yapısı. 

d) 5. Grup Adayları için alan bilgisi konuları: İletişim, iletişim süreci ve iletişim çeşitleri, 

kitle iletişim araçları, insan ilişkileri ve iletişim, kamu yönetiminde halkla ilişkiler, iletişim ve 

teknoloji. 

VI - YAZILI SINAVIN YERİ VE TARİHİ  

Yazılı Sınav 03.11.2013 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınavın saati ve yerine 

ilişkin bilgiler sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat 

önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı 

kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. 

VII - DEĞERLENDİRME 

Yazılı sınav lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 60 puan, Müsteşarlığın görev alanına ait 

temel bilgiler 20 puan, genel kültür ve genel yetenek konuları 20 puan olmak üzere 100 tam puan 

üzerinden değerlendirilecektir.  

Yazılı sınav sonuçları, Müsteşarlığımız www.kdgm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk 

Bulvarı No: 149 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında ilan edilecektir. 
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Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara sözlü sınavın 

yeri, tarihi ve saati ayrıca bildirilecektir. 

Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak 

gruplar itibariyle belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son 

sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. 

Sözlü sınavda adaylar; 

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),  

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),  

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),  

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),  

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),  

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),  

yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.  

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan 

almaları gerekmektedir. 

VIII - SINAV SONUCU 

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az 

yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla 

başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak 

belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik 

ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit 

olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır. 

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre 

sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, atama yapılacak kadro sayısının en 

fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. 

Yapılacak sınav sonucunda, yukarıda belirtilen sayı kadar başarılı aday bulunmadığı 

takdirde, Müsteşarlık başarılı aday sayısı kadar personel alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar 

ve sayılar arasında değişiklik yapabilir. 

Giriş sınavı sonuçları Müsteşarlığımızın internet sayfasında ve hizmet binasında ilan 

edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak 

bildirilecektir. 

Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren yedi gün içinde sınav 

listesine, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde ise sınav sonucuna yazılı 

olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla yedi gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı 

olarak bildirilecektir. 

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa 

dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.kdgm.gov.tr 

internet sayfasından yapılacaktır. 

İlan olunur. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Adres: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı  

Atatürk Bulvarı No :149 Bakanlıklar/ANKARA 

Tel: 0(312) 422 60 00 7421/1-1 
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Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden: 

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI 

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıştırılmak üzere uzman yardımcıları 

alınacaktır. Alınacak 31 (otuzbir) uzman yardımcısı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 

6 ncı dereceli kadrolarda istihdam edilecektir. 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alınacak bölümler, kadro 

adedi, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

 

Gruplar Mezun Olunan Alan/Bölüm 

Kadro 

Adedi 

Sözlü Sınava 

Çağrılacak 

Aday Sayısı 

KPSS Puan 

Türü 

Taban 

Puan 

1. Grup 
Siyaset Bilimi, Kamu 

Yönetimi Bölümü Mezunları 
4 16 

-KPSSP30 

-KPSSP64 
80 

2. Grup 
Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Mezunları 
10 40 

-KPSSP36 

-KPSSP82 
80 

3. Grup Hukuk Fakültesi Mezunları 5 20 -KPSSP103 80 

4. Grup 

İktisat, İşletme, Maliye, 

Çalışma Ekonomisi ve 

Endüstriyel İlişkiler Bölümü 

Mezunları 

12 48 -KPSSP88 80 

Toplam 31 124   

 

Adaylar yukarıda belirtilen puan türlerinden sadece birisini tercih ederek başvuruda 

bulunabilirler. 

II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

2 - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olmak, 

3 - ÖSYM tarafından 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerine yapılan Kamu 

Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) ilanda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış 

olmak kaydıyla; müracaat edenlerin merkezi sınav puanı en yüksek puandan başlanarak 

sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit 

puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılırlar), 

4 - 2013 Yılı Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1/1/1978 

tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), 

5 - Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak. 
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III - BAŞVURU TARİHLERİ 

Giriş Sınavı başvuruları 02 Eylül 2013 tarihinde başlayıp, 02 Ekim 2013 tarihinde saat 

18:00 da sona erecektir. 

IV - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Başvurular, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi 

Dumlupınar Bulvarı No: 254 Çankaya/ANKARA veya www.mgk.gov.tr internet adresinden 

temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta 

yoluyla Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. 

Posta ile yapılan başvurularda aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihine kadar Genel 

Sekreterliğe ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler sebebiyle veya eksik belgelerle yapılmış 

olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru formu ve ekinde yer alan belgelerin incelenmesi sonucu ilanda belirtilen şartlara 

haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarih 

bilgileri ile birlikte sınav tarihten en az 10 gün önce www.mgk.gov.tr internet adresinde ve 

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Çankaya/ANKARA adresinde yer alan 

hizmet binası giriş kapılarına asılarak ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

V - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER 

Giriş sınavına (sözlü sınav) katılmak isteyen adaylardan istenen belgeler: 

a) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında 

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği). 

b) İki adet vesikalık fotoğraf. 

c) KPSS sonuç belgesinin aslı, fotokopisi veya bilgisayar çıktısı. 

ç) T.C. Kimlik Numarasını gösterir kimlik belgesi. 

d) Özgeçmiş. 

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Sekreterlikçe de onaylanabilir. 

VI - GİRİŞ SINAVI VE KONULARI 

Giriş sınavı sözlü yapılmak suretiyle tek aşamalıdır. 

İlanda belirtilen bölüm ve puan türlerinde en yüksek puandan başlanarak gruplar itibariyle 

belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı 

puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. 

Giriş sınavında adaylar; 

a) Alan bilgisi ve Genel Sekreterliğin görev alanına giren temel konulara ilişkin bilgi 

düzeyi (50 puan), 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), 

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan), 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), 

yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir. 

Adayların Giriş Sınavında başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 

puan almaları gerekmektedir. 
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VII - GİRİŞ SINAVININ YERİ VE TARİHİ 

Giriş sınavı (sözlü sınav) 04 Kasım – 14 Kasım 2013 tarihleri arasında Milli Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 

Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, alanlara göre sınavın tarihi saati ve yerine ilişkin 

bilgiler sınav tarihinden en az 10 gün önce www.mgk.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. 

Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 

bulunmaları ve yanlarında, fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) 

bulundurmaları gerekmektedir. 

VIII - GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRMESİ VE SONUCU 

Giriş sınavında başarılı olmak için sözlü sınavda en az yetmiş puan alınması zorunludur. 

Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, sözlü sınav notu 

esas alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların sözlü sınav notlarının eşitliği 

durumunda her grup kendi içerisinde kalmak kaydıyla KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada 

üstte yer alacaktır. 

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre 

sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, atama yapılacak kadro sayısının en 

fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. 

Giriş sınavında (sözlü sınav) yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen 

adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav sonuçları, Genel Sekreterliğimiz www.mgk.gov.tr internet adresinde ve Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 

Çankaya/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası giriş kapılarında ilan edilecektir. 

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir. 

Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren yedi gün içinde sınav 

listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde sınav sonucuna yazılı 

olarak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla yedi gün 

içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir. 

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa 

dahi iptal edilecektir. Ataması bu şekilde iptal edilenler hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca, 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara 

suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.mgk.gov.tr internet 

sayfasından yapılacaktır. 

İlan olunur. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Adres: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 254 

Çankaya/ANKARA 

Tlf : 0(312) 289 6117 - 6119 – 6122 7400/1-1 
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İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinden: 

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) HİZMET BİNASI 

MİMARİ PROJE YARIŞMA İLANI 

1. YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ 

Yarışma; serbest, ulusal ve tek kademelidir.  

2. YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ 

Yarışmanın konusu; İZKA’ya ait, İzmir İli, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, tapunun 

23M-1C, pafta 7490 ada 1 ve 2 parselinde kayıtlı arsa üzerinde toplam 1.505 m²’lik alanda İZKA 

hizmetlerinin tek bir binada yürütülebilmesi amacı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 

“Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi”olarak planlı alanda “İZKA Hizmet Binası” mimari tasarım 

projesi elde edilmesi işidir. Söz konusu alan, Cumhuriyet Bulvarı ve Şehit Fethi Bey caddeleri 

arasında kalan, eski DMO binası ve depo alanının bulunduğu yerdir. Parselde bulunan Devlet 

Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü olarak kullanılan zemin+3 katlı 

taşınmaz ve depo alanı yıktırılacaktır. Merkezi bir bölgede bulunan parsel, Cumhuriyet 

Meydanı’na yaklaşık 250 m, Pasaport İskelesi’ne 200 m, Swissotel Grand Efes’e ve Hilton 

Otel’ine 300 m uzaklıkta konumlanmaktadır. 

3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 

Yarışmaya katılacak olan yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip 

olarak katılanların her birinin bu koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak 

katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten bir mimarın ekip 

temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ortak olarak katılanların her biri idareye karşı 

müşterek ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar; 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

b) TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda 

olmamak. 

c) Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 

d) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 

e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 

f) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 

g) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan 

danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak, 

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, şartname bedeli olan 50.-TL’yi (Elli Türk 

Lirası), idarenin Ziraat Bankası Efes Şubesi nezdindeki IBAN: TR85 0001 0013 3346 6260 1050 

71 hesabına, “İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Binası Mimari Proje Yarışması Katılım Bedeli” 

notuyla yatırmaları, şartname almaları ve ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres ve iletişim 

bilgilerini bırakmaları zorunludur. Yarışmacılar, şartname ve eklerini elden alabilecekleri gibi, 

banka hesap belgesini yukarıda belirtilen faksa göndermeleri durumunda, belgenin alınmasını 

takip eden gün şartname ve ekleri yarışmacının adresine iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir. 

Şartname alma için son tarih 02 Aralık 2013, saat 17:00’dir. 

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış 

sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek 

odalarına bildirilir. Yarışma şartname ve eklerine İZKA, www.izka.org.tr internet adresinde 

yayınlanan yarışma bölümünden de ulaşılabilir. 
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4. YER GÖRME BELGESİ 

Yer görme belgesi alınması zorunlu değildir. Ancak, jüri yarışmacıların proje alanını 

görmelerini tavsiye etmektedir. 

5. YARIŞMA TAKVİMİ 

 

Yarışmanın ilanı 02 Eylül 2013 Pazartesi 

Soru sorma süresinin bitimi  

(Saat 17.00’ye kadar), 

04 Ekim 2013 Cuma  

Soru-cevap toplantısı için jürinin 

toplanması (Saat 10.00) 

08 Ekim 2013 Salı 

Soru-cevap çalışmalarının ilanı ve 

sonuçlarının yarışmacılara gönderilmesi 

11 Ekim 2013 Cuma 

Projelerin raportörlüğe teslim edilmesi  

(Saat 17.00’ye kadar) 

02 Aralık 2013 Pazartesi 

Değerlendirme çalışmaları için jürinin 

toplanması 

05-06-07 Aralık 2013 

Sonuçların açıklanma tarihi 09 Aralık 2013 

Proje Sergisi 16.12.2013-30.12.2013 tarihleri arasında İzmir 

Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat 

Galerisi’nde sergilenecektir. 

Kolokyum ve Tören Tarihi 21.12.2013 Cumartesi günü saat 14:00’te İzmir 

Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat 

Galerisi’nde sergi alanında yapılacaktır. 

 

6. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ 

 

A. DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ  

 

Ekrem DEMİRTAŞ İZKA Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Odası 

YK Başkanı 

Abdullah KAVUK İZKA Yönetim Kurulu Üyesi ve Kavuklar A.Ş. YK 

Başkanı 

Doç. Dr. Ergüder CAN İZKA Genel Sekreteri 

 

B. ASİL JÜRİ ÜYELERİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Emre ERGÜL Mimar 

Yrd. Doç. Dr. Hikmet GÖKMEN Mimar 

Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU Mimar 

Murat TABANLIOĞLU Mimar 

Selim ARDALI İnş. Müh. 

Doç. Dr. Şebnem YÜCEL Mimar 

Tamer BAŞBUĞ Mimar 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 2 Eylül 2013 – Sayı : 28753 

 

C. YEDEK JÜRİ ÜYELERİ 

 

Ergun DİNÇER İnş. Müh. 

Dr. İlker KAHRAMAN Mimar 

İlker ÖZDEL Mimar 

Yrd.Doç.Dr. Zehra AKDEMİR ERSOY Mimar 

 

D. RAPORTÖRLER 

 

Besim ÖZÇAM İZKA - Ekonomist 

Çağkan AYDOĞDU  İZKA - Avukat 

Korhan MANGIR İZKA - Mimar 

 

Not: Asil jüri, yedek jüri, raportör listesi isim alfabetik sıralaması şeklindedir. 

 

7. ÖDÜLLER VE NASIL ÖDEME YAPILACAĞI 

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve 

mansiyonlar verilecektir. Ödül ve mansiyon kazanan projeler İZKA’nın malı olacaktır. İZKA 

kazanan projelerin sergilenmesi ve yayınlanması haklarına sahiptir.  

 

ÖDÜLLER: 

1. ÖDÜL (NET) 50.000 TL 

2. ÖDÜL (NET) 40.000 TL 

3. ÖDÜL (NET) 30.000 TL 

 

MANSİYONLAR: 

1. MANSİYON (NET) 12.500 TL 

2. MANSİYON (NET) 12.500 TL 

3. MANSİYON (NET) 12.500 TL 

4. MANSİYON (NET) 12.500 TL 

5. MANSİYON (NET) 12.500 TL 

 

Yarışma sonucunda jürinin değerlendirmesine göre, yukarıda yazılı ödüller İzmir 

Kalkınma Ajansı tarafından sonucun gazete ilanını izleyen otuz (30) gün içinde yarışmacılara 

veya yasal vekillerine ödenir. 

8. İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

İdarenin adı   İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) GENEL SEKRETERLİĞİ  

Adresi           Şehit Fethi Bey Caddesi N.49/1 Birlik Plaza Kat:3 35210 Gümrük/İzmir 

Telefon      0 232 489 81 81 

Faks           0 232 489 85 05 

e-posta      yarisma@izka.org.tr  

İnternet sayfası www.izka.org.tr 

 7437/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/5224 Amasya İli, Merkez İlçe, Kirazlıdere Mahallesi Sınırları İçerisinde

Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
2013/5228 Çorum İli, Osmancık İlçesinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan

Edilmesi Hakkında Karar
2013/5233 Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın

Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
2013/5243 Tokat İli, Merkez İlçe, Kaledibi Mevkiinde Bulunan Alanın Riskli Alan

İlan Edilmesi Hakkında Karar
2013/5258 Adana İli, Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi Sınırları İçerisinde

Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
2013/5259 Karaman İli, Merkez İlçe, Hisar, İmaret ve Tahsin Ünal Mahalleleri

Sınırları İçerisinde Bulunan Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİK
— Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 




