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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

AĞIR HİZMET ARAÇLARINDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 6)

BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM

KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA İLİŞKİN

YÖNETMELİK ((AT) 595/2009)’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/8/2011 tarihli ve 28014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hizmet

Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Eri-

şim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliğin ((AT) 595/2009) 3 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin (EU) 582/2011 ile değişik (EC) 595/2009 sayılı düzenlemesine

paralel olarak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-I ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

3/8/2011 28014
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:
DEVLET PERSONEL UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet
Personel Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.
—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE 

BORSALAR BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinde yer alan “Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,” ibaresi “Bakanlık: Gümrük
ve Ticaret Bakanlığını,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden kuruluşça verilen hizmetin karşılığı olarak veya
bu hizmetlerle ilişkilendirilerek bağış ve yardım toplanamaz, benzeri adlar altında tahsilat ya-
pılamaz.”

“Kuruluşa yapılan her türlü bağış ve yardımlar bütçeye gelir kaydedilir. Nakdi olmayan
bağış ve yardımlar ilgili mevzuatına göre değerlendirmeye tabi tutulur ve kayıt altına alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 23 – Bütçe denkliğinin sağlanmasında bütçe gelirleri esas alınır. Gelirlerin gi-

derleri karşılamaması halinde aradaki fark, gider bütçesinde öngörülen tertiplerden indirim ya-
pılmak veya yeni gelir kaynakları bulmak suretiyle giderilmeye çalışılır.

Cari giderlerde kullanılmamak üzere hizmet binası, tarım ürünlerine yönelik depo, alım
satım salonu, laboratuar yapımında ve bunların tefrişinde veya Bakanlıkça uygun görülmesi
kaydıyla benzeri hususlarda ihtiyatlardan harcama yapılabilir. Tarihi varlıkların korunması, ku-
ruluşlarca doğrudan ya da kurdukları vakıflar marifetiyle eğitim tesislerinin yapımı ve
kurulan/kurulacak şirketlerin sermaye taahhütlerinin karşılanmasında da Bakanlığın izni ile
ihtiyatlardan harcama yapılabilir. Sermaye taahhütlerinin karşılanmasında ihtiyatlardan harca-
ma yapılabilmesi, bu şirketlerin kuruluş dışındaki ortaklarının yalnızca kamu kurumu, kamu
kurumu niteliğinde meslek kuruluşu veya üniversiteler olmasına bağlıdır.

İhtiyatlardan harcama, oda ve borsalarda meclis, Birlikte Genel Kurul kararıyla yapılır.
Genel Kurul, bu yetkisini Birlik Yönetim Kuruluna devredebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

yürütür.
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Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin

hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başhemşire: Merkezin hemşirelik hizmetleri idari sorumluluğunu yürütmek üzere

görevlendirilen kişiyi,

b) Başhemşire yardımcıları: Başhemşireye bağlı olarak Merkezde görevlendirilen ki-

şileri,

c) Çalışma Kurulu: Merkezin Çalışma Kurulunu,

ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

d) Dekan: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

e) Hastane Başmüdürü: İdari hizmetler koordinatörü olarak idari, mali ve teknik hizmet

sorumluluğunu yürütmek üzere Merkezde görevlendirilen kişiyi,

f) Hastane Müdürü: Rektörlüğün Hastane Müdürü kadrosunda olan ve Hastane Baş-

müdürüne bağlı olarak Merkezde görevlendirilen kişiyi,

g) Hastane müdür yardımcıları: Hastane müdür yardımcısı olarak Merkezde görevlen-

dirilen kişileri,

ğ) Laboratuvar birimi: Laboratuvar merkezi bünyesindeki her bir laboratuvarı,

h) Laboratuvar merkezi: Birden fazla uzmanlık dalında kurulan laboratuvarı,

ı) Merkez (Hastane): Tıp Fakültesi Hastaneleri ve ilişkili tanı, tedavi merkez ve ünite-

lerini,
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i) Merkez Müdürü (Başhekim): Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürünü,

j) Merkez müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları): Erciyes Üniversitesi Sağlık

Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür yardımcılarını,

k) Ünite sorumlusu: Anabilim dalı, klinik, laboratuvar gibi ünitelerin hekimlik hizmeti

dışındaki faaliyetlerinden sorumlu idari personeli,

l) Ünite: Merkezin idari ve tıbbi bütünlüğü içerisinde yer alan alt birimleri,

m) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

n) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

o) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; insan sağlığını korumak amacıyla çalışmalar yap-

mak, Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan ve yatırılarak çağdaş sağlık hizmeti

vermek, tıp ve sağlık personeli yetiştirmek ve bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama

olanağı sağlamak amacıyla, Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili

alanlarda eğitim-öğretim veren fakülte, enstitü, yüksekokullar, araştırma ve uygulama merkez-

leri başta olmak üzere, diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin ve-

rimliliği ile niteliğini arttırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi

için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, Merkezin stratejik planı ve hedefleri çerçeve-

sinde modern sağlık kurumları işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve

ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

a) Sağlık hizmeti almak üzere başvuran hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir sağlık

hizmeti vermek,

b) Tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri için sağlık

araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak,

c) Bölgesel ve ulusal sağlık seviyesinin korunması ve geliştirilmesi için kamu kurum

ve kuruluşlarıyla ortak çalışmak,

ç) Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak sağlıklı bir toplumun geliştirilmesini

sağlamak,

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkezin amaçları doğrultusunda pro-

jeler hazırlamak, eğitim vermek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri sunmak,

e) Toplumun sağlık konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla yayınlar yap-

mak, programlar düzenlemek,
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f) Rektörlüğün ve yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak,

g) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde

etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu

alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü (Başhekim) ve yardımcıları (Başhekim yardımcıları)

MADDE 8 – (1) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından Merkezde devamlı statüde

çalışan profesör veya doçentlerden biri, Rektör tarafından üç yıl süre ile Merkez Müdürü olarak

görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör

gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünü süresinden önce değiştirebilir.

(2) Merkez Müdürü devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından en az iki en çok

altı öğretim üyesini Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı) olarak Rektörün onayına

sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona

erer. Görev süresi biten Merkez Müdür Yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir

veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Merkez Müdürü veya Yardımcılarından biri Merkezin işleyişindeki koordinasyonun

temini açısından Merkezin satın alma komisyon başkanı olarak Rektör tarafından görevlendi-

rilir. Merkez Müdürü veya Yardımcılarından birisi Dekan Yardımcısı olabilir.

(4) Merkez Müdür Yardımcıları, görevlendirildiği konularda Merkez hizmetlerinin yü-

rütülmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olurlar.

(5) Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılardan biri,

Merkez Müdürüne vekalet eder.

Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri

almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

b) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tanı ve

araştırma laboratuvarları, beslenme ve diyet, hasta kabul ve çıkarma, tıbbi dokümantasyon ve

arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmet birimlerinin Merkezin

amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını

sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve gi-

derilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimini sağlamak ve hizmet içi eğitim alt

yapı imkânlarını oluşturmak.
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c) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetim,

koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

ç) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemele-

rini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

d) Merkezin gerekçeli bütçe-ödenek ihtiyacını, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık

faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı

ile cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım

ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koor-

dinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak.

f) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili yasal mevzuat

çerçevesinde harcama yetkilisi olarak giriş-çıkış, yıl sonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması

ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

g) Tıp Fakültesi Dekanlığının, bölüm başkanlıklarının ve anabilim dalı başkanlıklarının

Merkezin hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinde gerekli koordinasyonunu sağlamak.

ğ) Merkezin döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir

kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağ-

lamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak.

h) Çalışma kurullarının verimli çalışması için olanak sağlamak.

ı) Rektör tarafından verilen Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yap-

mak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Merkez Müdürü.

b) Dekan.

c) Rektörün görevlendireceği işletme, finans, hukuk ve ekonomi alanlarından tercihen

profesör unvanlı iki öğretim üyesi.

ç) Dâhili, Cerrahi ve Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanları.

d) Döner Sermaye İşletme Müdürü.

e) Hastane Başmüdürü.

(2) Yönetim Kurulunun raportörlüğü ve sekretarya hizmetleri Hastane Başmüdürü ta-

rafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu ilgili mevzuat doğrultusunda Merkezin etkin, verimli

ve ekonomik olarak sevk ve idare edilmesinden Rektöre karşı sorumludur. Bu amaçlarla Mer-

kez bünyesinde eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü

karar almaya yetkilidir.
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(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyette bulunan polikliniklerinin, kliniklerinin ve laboratuvar birimleri-

nin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için

yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

b) Müdürlükçe hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve

gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

c) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, poliklinik-

leri, yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

ç) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe

sunulmak üzere görüş hazırlamak.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Rektör, Yönetim Kurulu üyeleri arasından birisini başkan olarak görevlendirir. Yö-

netim Kurulunun gündemini Başkan belirler. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine yılda

iki defa olağan toplantı yapar; ancak Başkanın gerekli görmesi durumunda veya en az üç üyenin

yazılı başvurusunu izleyen iki iş günü içinde olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulunda alınan

kararlar Rektör tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Yönetim Kurulu Başkanı,

gerekli hallerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, görüşlerini almak üzere toplantılara

davet edebilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar toplan-

tıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylamada eşitlik ol-

ması durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör yardımcısı.

b) Dekan tarafından görevlendirilen bir dekan yardımcısı.

c) Merkez Müdürü tarafından önerilecek bir merkez müdür yardımcısı.

ç) Dâhili ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinden dekan tarafından görevlendirilen pro-

fesör unvanına sahip birer öğretim üyesi.

d)  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı.

e) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü.

f) Laboratuvar Merkezi Sorumlusu.

(2) Danışma Kurulu Rektör yardımcısının başkanlığında yılda en az bir kez olağan top-

lantısını yapar. Ancak Rektör, Dekan veya Müdür tarafından Danışma Kurulunun görüşüne ih-

tiyaç duyulması halinde Rektör Yardımcısı tarafından gündemli olarak olağanüstü toplantıya

çağırılabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye nite-

liğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.
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Çalışma kurulları

MADDE 13 – (1) Merkezin bünyesinde aşağıdaki çalışma kurulları oluşturulur:

a) Afet Kurulu.

b) Akılcı İlaç Kullanım Kurulu.

c) Bilgi İşlem Kurulu.

ç) Döner Sermaye Hizmetleri Değerlendirme Üst Kurulu.

d) Eğitim Kurulu.

e) Enfeksiyon Kontrol Kurulu.

f) Enfeksiyon Kontrol Üst Kurulu.

g) Hasta Beslenme Kurulu.

ğ) Hasta Hakları Kurulu.

h) Hasta ve Çalışan Güvenliği Kurulu.

ı) İlaç-Tıbbi Malzeme Kurulu.

i) Kalite Kontrol Kurulu.

j) Kan Transfüzyon Kurulu.

k) Merkez Laboratuvarı Üst Kurulu.

l) Pandemi İzleme Kurulu.

m) Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Kurulu.

n) Sağlık Kayıtları Kurulu.

o) Tesis Güvenliği Kurulu.

ö) Transplantasyon Koordinasyon Kurulu.

(2) Merkezin bünyesinde Merkez Müdürünün önerisi ile yeni çalışma kurulları oluştu-

rulabilir.

(3) Kurullarda görevlendirilecek öğretim üyeleri Merkez Müdürünün önerisi ile Dekan

tarafından, diğer personel ise Merkez Müdürü tarafından görevlendirilir.

(4) Çalışma kurullarının çalışma usul ve esasları iç yönergeler ile belirlenir.

Hastane Başmüdürü (İdari Hizmetler Koordinatörü)

MADDE 14 – (1) Hastane Başmüdürü; tercihen Rektörlüğün Başmüdür kadrosunda

olan kişi veya Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği veya Sağlık Yönetimi lisans me-

zunu ya da temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup Sağlık Yönetimi

ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında lisansüstü eğitim yapmış veya en az 10 yıl Merkezin

yönetim hizmetlerinde görev yapan ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun kişiler arasından

Merkez Müdürünün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Hastane Başmüdürü, Merkez

Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Hastane Başmüdürünün görevde bulunmadığı veya izinde olduğu durumlarda Has-

tane Müdürlerinden birisi vekalet eder.
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Hastane Başmüdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Hastane Başmüdürünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli insan kaynakları ko-

nusunda ihtiyaçları tespit etmek, bunların temin yollarını araştırmak ve gerekli koordinasyonu

sağlayarak tedbirler almak.

b) Çalışan personelin yıllık izinlerini düzenlemek, personelin özlük haklarının, mesaiye

devamlarının takibini yapmak, istatistiki bilgileri ve çalışma cetvellerini hazırlamak.

c) Hizmetiçi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Yazışmaların, kayıtların ve dosyaların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

d) Personel ile toplantılar düzenleyerek ilgili oldukları hizmetlerde koordinasyonu sağ-

lamak.

e) Personelin görev esnasında kıyafet ve davranışlarının mevzuat ve emirlere uygunlu-

ğunu sağlamak.

f) Acil sebeplerle görevine gelemeyen personelin işini yürütmek üzere gerekli tedbirleri

almak, yerine başka personel görevlendirerek iş bölümü yapmak.

g) Soruşturmacı olarak görevlendirildiğinde ceza ve disiplin soruşturmasını yürütmek.

ğ) Depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izlemek ve mevzuata uy-

gun olarak yapılmasını sağlamak.

h) Merkezin bütçesini hazırlamak.

ı) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca harcama yetkilisince verilen görevleri yapmak.

i) Merkezin çeşitli birimlerinde bulunan cihaz, malzeme ve bina onarımı gibi işlerin il-

gililerince zamanında yapılmasını sağlamak.

j) Kurumda mevzuat hükümlerine göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağla-

mak.

Hastane Müdürü (İdari Hizmetler Koordinatör Yardımcısı) ve Hastane Müdür

Yardımcıları

MADDE 16 – (1) Hastane Başmüdürüne bağlı olarak görev yapan, Hastane Müdürü

Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği veya Sağlık Yönetimi lisans mezunu ya da temel

eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup Sağlık Kurumları İşletmeciliği ala-

nında lisansüstü eğitim yapmış olan veya Merkezin yönetim hizmetlerinde 10 yıl deneyimi

olan, ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun kişiler arasından, Merkez Müdürünün teklifi ile

Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürüne bağlı olarak görev yapan Hastane Müdür Yardımcıları, Sağlık

İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği veya Sağlık Yönetimi lisans mezunu ya da temel eğitimi

idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında

lisansüstü eğitim yapmış olan veya Merkezin çeşitli yönetim kademelerinde en az beş yıl de-

neyimi olan lisans mezunu, ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun kişiler arasından Merkez

Müdürünün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilir.
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Hastane müdürü ve yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 17 – (1) Hastane Müdürü ve yardımcıları Hastane Başmüdürüne verilen gö-

revlerin yerine getirilmesinde yardımcı olurlar ve Hastane Başmüdürünün verdiği diğer gö-

revleri yaparlar.

(2) Hastane müdür yardımcıları, Hastane Müdürü tarafından yürütülen idare, mali ve

teknik hizmetlerden kendilerine devredilen hizmetleri yerine getirir ve hizmetlerin yürütülme-

sinde Hastane Müdürüne yardımcı olurlar.

Başhemşire (hemşirelik hizmetleri koordinatörü) ve yardımcıları

MADDE 18 – (1) Başhemşire, hemşirelik lisans mezunu ya da hemşirelik yönetimi

konusunda lisansüstü eğitim yapmış ve/veya en az 10 yıl hemşirelik hizmeti olan ve ilgili mev-

zuat şartlarına uygun adaylar arasından Merkez Müdürünün teklifi ile Rektör tarafından gö-

revlendirilir. Başhemşire, en az sekiz yıl hizmeti olan, ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun

en az iki kişiyi yardımcı ve bir hemşireyi eğitim hemşiresi olarak görevlendirilmek üzere Mer-

kez Müdürüne teklif eder. Merkez Müdürü bu öneriyi görüşü ile birlikte Rektörün onayına

sunar.

(2) Başhemşire, hemşirelik ve ebelik hizmetlerine yönelik yönetim ve eğitim çalışma-

larını Hastane Başmüdürü ile koordinasyon halinde yürütür. Merkez Müdürüne karşı sorum-

ludur.

(3) Başhemşirenin görevde bulunmadığı veya izinli olduğu durumlarda, başhemşire

yardımcılarından birisi vekalet eder.

Başhemşire ve yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 19 – (1) Başhemşirenin görevleri şunlardır:

a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre Merkezin hemşirelik hizmetlerinin verimli şe-

kilde yürütülmesini sağlamak üzere gerekli ihtiyaçları zamanında tespit etmek, bunların temin

çarelerini araştırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

b) Kendisine bağlı personelin yıllık izinlerini düzenlemek, personelin özlük haklarının,

mesaiye devamlarının takibini yapmak ve çalışma cetvellerini düzenlemek.

c) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Yazışmaların ve kayıtların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

d) Kendisine bağlı olarak çalışan personel ile toplantılar düzenleyerek ilgili oldukları

hizmetlerde koordinasyonu sağlamak.

e) Personelin görev esnasında kıyafet ve davranışlarının ilgili mevzuata uygunluğunu

sağlamak.

f) Soruşturmacı olarak görevlendirildiğinde ceza ve disiplin soruşturmasını yürütmek.

g) Kurumda mevzuat hükümlerine göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağla-

mak.

ğ) Acil sebeplerle görevine gelemeyen personelin işini yürütmek üzere gerekli tedbirleri

almak.

(2) Başhemşire yardımcıları, Başhemşireye verilen görevlerin yerine getirilmesine yar-

dımcı olur ve Başhemşire tarafından verilen diğer görevleri yerine getirirler.
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Diğer birimler

MADDE 20 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili

ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ve diğer birimlerde görevli idari

personel yürüttükleri hizmetler açısından Hastane Başmüdürüne karşı sorumludur.

(2) Anabilim dallarına ait servis, poliklinik, laboratuvarlar ve ünitelerin çalışma düzeni

ve işleyişinden anabilim dalı başkanları sorumludur. Anabilim dalı başkanları bu hizmetlerin

yürütülmesi bakımından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(3) Merkeze bağlı ünitelerin sorumluları, ünitede görev yapan idari personel arasından

Merkez Müdürü tarafından iki yıllığına görevlendirilir.

(4) Merkeze bağlı olarak laboratuvar merkezi kurulabilir. Laboratuvar merkezinin ça-

lışma düzeni ilgili mevzuata göre belirlenir. Laboratuvar merkezi sorumlusu Merkez Müdürü-

nün önerisi ile öğretim üye ve görevlileri arasından Rektör tarafından iki yıllığına görevlendi-

rilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde laboratuvar merkezi sorumlusunun görevi de

kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten laboratuvar merkezi sorumlusu aynı usulle yeniden

görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir. Laboratuvar merkezi

bünyesinde bulunan laboratuvar birimlerinin sorumluluklarını ilgili anabilim dalı başkanı veya

onun önerdiği ve Dekan tarafından görevlendirilen bir uzman yürütür. Laboratuvar merkezi

sorumlusu Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 22 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun il-

gili hükümleri uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 12/6/2013 tarihli ve 28675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MEZOTELYOMA VE MEDİKAL JEOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Hacettepe Üniversitesi Mezotelyoma ve Medikal Jeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Mezotelyoma ve Medikal Jeo-

loji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Mezotelyoma ve Medikal Jeoloji Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye için önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturan

tremolit asbest, fibröz zeolit temasına ikincil gelişen malingnant mezotelyoma tanı ve tedavisi

ile minerolojisine yönelik olmak üzere, interdisipliner olarak medikal jeolojinin çalışma alanını

oluşturan doğal jeolojik faktörler ve bunların insan sağlığına olan etkileri ile radyonüklid mik-

rop ve diğer patojenlerin etkilerini disiplinler arası araştırmalarla ortaya koymak, araştırma ve

uygulamalardan elde edilen çıktıların topluma ve insanlığa yararlı bir biçime getirilmesini sağ-

lamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’de özellikle çevresel ve mesleksel asbest ve fibröz zeolit (erionite) temasına

ikincil olarak gelişen plevra ve/veya peritoneal mezotelyoma olgularının tanısı ve tedavisini

multidisipliner bir şekilde uluslararası standartlara göre planlamak, yürütmek, yapmak veya

yaptırmak.

b) Mezotelyoma hastalığı etyopatogenezinde esas faktör olan çevresel veya mesleksel

mineral lif (asbest/fibröz zeolit) teması ile ilgili olmak üzere jeoloji ve mineroloji bilim dalları

ile ortak çalışma yaparak ülkemizde özellikle uluslararası sertifikasyona sahip bir mineroloji

laboratuarının kuruluşunu gerçekleştirmek.

c) Üniversite bünyesinde bulunan ilgili birimlerle işbirliği yaparak jeolojik proseslerin

özelikleri ile çeşitli ajanların kısaca jeolojik materyallerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini

incelemek için yurt içi ve yurt dışı epidemiyolojik ve laboratuar çalışmalarını gerçekleştirmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışında eğitici ve tanıtıcı seminer, çalıştay, konferans ve sempozyum

gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak.

d) Üniversite bünyesinde bulunan ilgili birimler ile işbirliği yaparak özelikle plevral ve

peritoneal mezotelyoma konusunda ulusal/uluslararası çeşitli klinik fazlarda ilaç çalışmalarına

katılmak.

e) Mezotelyoma konusunda yurt içi ve yurt dışında resmi veya özel kurum ve kuruluş-

larda bulunan araştırma ve uygulama laboratuarları ile işbirliği içinde tümör biyolojisi konu-

sunda araştırmalar yapabilecek bir laboratuar kurmak.

f) Mezotelyoma ve medikal jeoloji konusunda elde edilen bilgilerin elektronik arşiv

sistemini oluşturmak, bu bilgilerin kamuoyu ile paylaşımına yönelik süreli/süresiz basılı ya da

görsel yayınlar hazırlamak, konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla bilgi paylaşımına

yönelik elektronik ve sosyal medyada iletişim ağı, blog veya twiter hesabı açmak web sayfası

düzenlemek.

g) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dı-

şındaki kamu veya özel kurum, kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araş-

tırma projeleri hazırlamak, yürütülmekte olan çalışmalara katılmak, geliştirilen bu projeleri

uygulamak ve/veya bu uygulamaların takibini yapmak.

ğ) Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde mezotelyoma ve medikal jeoloji

ile ilgili ders ve seminerler verilerek akademisyenlerin bu konulara yönelmesini özendirici

eğitsel çalışmalarda bulunmak; bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.

h) Mezotelyoma ve medikal jeoloji ile ilgili meslek mensuplarına ulusal ve uluslararası

düzeyde sertifikalı bilimsel meslek içi eğitim programları ve kurslar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-

rafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yar-

dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak

bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-

diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki Müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-

niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi

tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-

dürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt ço-

ğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
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b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-

linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıllığına seçilen yirmibir üye olmak üzere toplam yirmiiki üyeden oluşur.

Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi

biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan ola-

rak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplan-

tıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-

rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KÂTİP ÇELEBİ VE ESERLERİNİ

ARAŞTIRMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâ-

tip Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi ve Eserlerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin adı “İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Kâtip Çelebi’nin hayatını, eserlerini, düşünce

dünyasını, dönemini, mensubu olduğu Osmanlı toplum ve devlet yapısını bütün boyutları ile

araştırmak, çalışma alanı ile ilgili ihtisas kitaplığı ve arşiv oluşturmak, ilgili kurum ve kuru-

luşlarla işbirliği yaparak, kapsama alanıyla ilgili bilgi üretim mekanizmalarını harekete geçir-

mek, üretilen bilginin tartışılarak yaygınlaşmasını sağlamak için ulusal ve uluslararası bilimsel

etkinlikler düzenlemek ve değişik kategorilerde yayın yapmaktır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Araştırma alanı ile ilgili arşiv malzemesi, yazma ve nadir basma eserler de dâhil ol-

mak üzere, kitap, dergi, afiş, broşür, fotoğraf, CD, kaset, bant, DVD ve VCD gibi her türlü gö-

rüntü ve ses kaydı ile tarihi değeri olan sanat eserlerinden oluşan zengin bir arşiv oluşturarak

araştırmacıların hizmetine sunmak,”

“f) Merkez bünyesinde düzenli olarak bilim, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek,”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/5/2013 28661
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/8/2012 tarihli ve 28383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâ-

tip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programlar tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezli

ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından oluşur. Senato kararı ile yüksek lisans prog-

ramları ikinci öğretim olarak açılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem

izinleri dışında uzatılamaz. Bilimsel hazırlık dönemi sonunda başarılı olunamayan dersler yük-

sek lisans ders döneminde tekrarlanır. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, lisansüstü

ders alınmadığı sürece bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı süreleri

kapsamına alınamaz. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları,

derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar Senatoca be-

lirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Uzmanlık alan dersine ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(6) Öğrenci başarısız olduğu dersten dersin final sınavı yerine geçecek bütünleme sı-

navına akademik takvimde belirlenen zamanda girer. Bütünleme sınavları ile ilgili hususlar

Senatoca belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir

“a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası alması,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Yüksek lisans programı tezli, tezsiz ve uzaktan eğitim tezli ve tezsiz

olmak üzere üç şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi EABD’de yürütülecekleri, eğitim

programları ve eğitim katalogları EYK’nın önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçiş için öğrencinin talebi ve

EABD önerisi üzerine EYK tarafından karar verilir. Programlar arası geçişle ilgili koşullar

ilgili enstitü tarafından hazırlanarak Senatonun onayına sunulan usul ve esaslar ile düzenlenir.
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(3) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,

bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü

lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.”

“(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-

dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-

ramında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayı-

lır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Doktora programı dersleri, tezli yüksek lisans derecesi olan öğren-

ciler için iki seminer ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 180 krediden ve yeterlilik

sınavı ile tez önerisinden oluşur. 60 krediyi ve iki semineri başarıyla tamamlayan öğrenciler

ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına geçebilir. Lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrencilerden iki seminerle birlikte en az 120 krediyi başarıyla tamamlayan öğrenciler

ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına geçebilir. Lisans derecesi ile doktoraya

kabul edilmiş öğrencilerin 240 krediyi tamamlamaları gerekir. Lisans dersleri ders yükü ve

doktora kredisine sayılmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrenciden, ders yükünü

tamamlamış olsa bile dördüncü yarıyıldan sonra da, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek

şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-

rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-

pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans veya doktora programındaki bir öğrenci hazır-

ladığı tezi jüri önünde sözlü olarak savunur.  Tez yazım kuralları Senatoca belirlenir.

(2) Tez jürisi, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, yüksek

lisans için üç veya beş üyeden, doktora için beş üyeden oluşur. Üyelerden biri tez danışmanıdır.

Doktora jürilerinde tez izleme komitesi üyeleri yer alır. Yüksek lisans tez jürileri için danışman

dışındaki üyelerden en az birinin başka bir EABD’nın veya başka bir yükseköğretim kurumu-

nun öğretim üyesi olması gerekir. Doktora tez jürileri için danışman dışındaki üyelerden en az
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birinin başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olması gerekir. Tez jürilerine sanayi,

özel sektör, kamu kurumlarında, alanında uzman, en az lisans derecesine sahip ve en az on yıl

tecrübeli bir kişi EYK onayı ile izleyici olarak davet edilebilir. Çok danışmanlı tezlerde diğer

jüri üyeleri salt çoğunluğu oluşturmalıdır.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar.

Tez savunma sınavının yeri ve tarihi EYK’ca belirlenir. Jüri aralarından bir başkan seçer. Jüri

toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir

tutanakla belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir

toplantı günü belirlenir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-

cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı en az kırk beş, en çok doksan dakikadır.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez savunma sınavını iz-

leyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci,

yüksek lisans için en geç üç ay, doktora için en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı

jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğ-

renciye yeni bir tez konusu verilir. Yüksek lisans yapan öğrencinin talepte bulunması halinde,

tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine

getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi

sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı

veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere ta-

nınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi

ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 1/7/1996

tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetme-

liğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre tezsiz yüksek lisans diploması

verilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezli ve tezsiz yüksek

lisans veya doktora programını tamamlayan öğrenciye EABD’deki programın onaylanmış adı

bulunan, Rektör ve müdürün imzasını taşıyan diploma verilir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

13/8/2012 28383
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Melikşah Üniversitesinden:

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Melikşah Üniversitesi Yabancı Diller Yük-

sekokulunda yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak
usul ve esasları düzenlemektir.      

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Melikşah Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulun-

da yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve
esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 kurları: Avrupa Birliği ülkelerinde kabul edilen kişisel dil

becerilerine ait seviyeleri,
b) Düzey Belirleme Sınavı (DBS): Her öğretim yılı başında öğrencilerin seviyelerine

en uygun kurdan eğitime başlamaları için uygulanan sınavı,
c) Hazırlık Sınıfı: Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarını,
ç) Kur Bitirme Sınavı (KBS): Her kur sonunda yapılan değerlendirme sınavını,
d) Kur Sonu Notu (KSN): Öğrencinin kur sonu başarı notunu,
e) Müdür: Yüksekokul Müdürünü,
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
g) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,
ğ) Senato: Üniversitenin Senatosunu,
h) Sürekli Değerlendirme Puanı (SDP): Bir öğrencinin bir kur boyunca aldığı kur içi

notların genel ortalamasını,
ı) Üniversite: Melikşah Üniversitesini,
i) Yabancı dil: Anadili dışında öğretilen bütün dilleri,
j) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS): YDYO tarafından yapılan ve öğrencilerin ya-

bancı dil yeterlik düzeylerinin ölçüldüğü sınavı,
k) Yüksekokul (YDYO): Melikşah Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
l) Yüksekokul Kurulu: Melikşah Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,
m) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Melikşah Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretimin amacı

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin amacı; Üniversitenin ön lisans,

lisans ve lisansüstü programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterliklerini ölç-

mek, hazırlık eğitimine alınan öğrencilerin yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmek, dinle-

diğini ve okuduğunu anlayabilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek, kayıt

oldukları eğitim-öğretim programlarının yabancı dilde verilen derslerini ve öngördüğü konu-

larda yazılmış bilimsel yayınları takip edebilecek ve araştırma yapabilecek seviyeye çıkarmak-

tır.

Eğitim-öğretimin kapsamı

MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfında yapılan yabancı dil eğitiminin müfredatı, Üniversi-

tenin akademik program ihtiyaçları esas alınarak A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 kurlarına göre dü-

zenlenir. Hazırlık sınıfını başarı ile bitirebilmek için, her öğrencinin YDYO tarafından yapılan

DBS sonuçlarına göre belirlenecek kurdan eğitimine başlaması ve öngörülen seviyede hazırlık

sınıfını bitirmesi veya YDYS sınavında başarılı olması gerekir.

Düzey belirleme ve yeterlik sınavları

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kaydolan öğrenciler, DBS ve/veya YDYS’ye tabi tutu-

lurlar. Düzey belirleme ve yeterlik sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) DBS, eğitim-öğretim yılının başında bir kez yapılır. DBS, yabancı dil hazırlık prog-

ramına devam edecek öğrencilerin yabancı dil seviyelerini tespit etmek ve öğrencileri aldıkları

puanlara göre seviye kurlarına yerleştirmek için yapılır. Bu sınavdan alınan puanların diğer sı-

navlara etkisi yoktur. Bu sınav sonucuna göre öğrenciler A1, A2, B1 veya B2 seviyelerindeki

sınıflarda yabancı dil eğitimlerine başlarlar.

b) YDYS, eğitim-öğretim yılının başında, birinci yarıyıl sonunda ve yıl sonunda olmak

üzere yılda üç kez yapılır. YDYS tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir. Yeterlik sınavına ilişkin

esaslar Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim

yılı başında yapılacak olan YDYS’den önce ilan edilir.

c) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan YDYS’ye daha önceki yıllarda herhangi bir ne-

denle başarısız olmuş öğrenciler ile Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler girebilir.

Birinci yarıyıl sonunda yapılan YDYS’ye; daha önceki yıllarda herhangi bir nedenle başarısız

olan öğrenciler ile hazırlık sınıfına o yıl başlamış öğrencilerden devam şartını yerine getirmiş

olanlar katılabilir. Yıl sonunda yapılan YDYS’ye ise; devam şartını yerine getirdiği halde yer-

leştirildiği programın öngördüğü seviyede hazırlık programını o yıl bitiremeyen öğrenciler ile

daha önceki yıllarda herhangi bir nedenden dolayı başarısız olan öğrenciler katılabilir.

Muafiyet

MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesi gereken öğrenciler, aşağı-

daki şartlardan en az birini karşılamak kaydıyla yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf sayılarak

yerleştirildikleri programlarda eğitim-öğretime başlar:

a) YDYO tarafından yapılan YDYS’de başarılı olmak gerekir.
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b) Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan veya denkliği kabul edilen ve YDYO Yö-

netim Kurulunun uygun gördüğü ulusal ve uluslar arası dil sınavlarının birinden ÖSYM’nin

denklik çizelgesine göre B2 seviyesine eşdeğer puan almış olmak.  Ulusal veya uluslararası

sınav sonuçlarının kabul edilebilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi

şarttır.

c) Başka bir üniversitenin hazırlık programına devam etmiş ve hazırlık sınıfı eğitimini

son üç yıl içerisinde Üniversitenin öngördüğü seviyede başarıyla bitirmiş olmak. Ancak bu öğ-

rencilerin muafiyet durumlarına YDYO Yönetim Kurulu karar verir.

ç) Daha önce öğrencisi olduğu başka bir üniversitenin yaptığı hazırlık sınıfı yabancı

dil yeterlik sınavını Üniversitenin öngördüğü seviyede, son üç yıl içerisinde başarmış olmak.

Ancak bu öğrencilerin muafiyet durumlarına YDYO Yönetim Kurulu karar verir.

d) İlgili yabancı dilin anadili olduğu bir ülkede orta öğrenimlerini o ülke vatandaşlarının

devam ettiği eğitim kurumlarında tamamladığını belgelemek gerekir.

e) Yurtiçi veya yurtdışındaki bir üniversitede ilgili yabancı dille eğitimin yapıldığı bir

programdan mezun olmak gerekir.

Eğitim süresi ve devam

MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık programında eğitim-öğretim yıl esasına göre dü-

zenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı her biri en az ondört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Haftalık

ders saat yükü yirmi saatten ve bir yarıyılda ikiyüzatmış saatten az olmamak üzere YDYO Ku-

rulu tarafından belirlenir. Her yarıyıl ise iki kur döneminden oluşur ve bir eğitim-öğretim yı-

lında toplam dört kur dönemi vardır.

(2) Öğrencilerin devam ettikleri her kur döneminin sonunda yapılacak olan KBS’ye gi-

rebilmeleri için kur boyunca derslere %85 oranında devam etmeleri zorunludur. %15 devam-

sızlık sınırını aşan öğrenciler bu sınava giremez ve aynı seviyeyi bir sonraki kur döneminde

tekrar ederler.

(3) KBS’ye katılamayan öğrencilerden mazereti YDYO Yönetim Kurulunca kabul edi-

lenlere,  KBS için bir eğitim-öğretim yılında en fazla bir defa mazeret sınavı hakkı verilir.

(4) O yıl hazırlık sınıfına başlamış olan öğrencilerin dönem ya da yıl sonunda yapılacak

olan YDYS’ye girebilmeleri için dönem veya yıl sonu itibarıyla %85 devam şartını yerine ge-

tirmiş olmaları gerekir. Birinci dönem sonunda YDYS’ye gireceklerin iki kurdaki devam du-

rumları, yıl sonunda yapılan YDYS’ye gireceklerin ise dört kurdaki devam durumları dikkate

alınır.

Başarı ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Bir kur boyunca yapılan sınav, sunum, ödev, proje, grup çalışması,

derse katılım ve benzeri etkinliklere ait notların genel ortalaması alınarak her öğrenci için SDP

hesaplanır. Değerlendirme türlerinin not ortalamasındaki ağırlıkları her eğitim-öğretim yılı ba-

şında YDYO Kurulunca belirlenerek öğrencilere duyurulur. Kur geçme notu 100 puan üzerin-

den İngiliz Dili ve Edebiyatı için 75, diğer programlar için 100 puan üzerinden 65 olup,  bunun

%40’ını SDP, %60’ını ise KBS puanı oluşturur. Yabancı Dil Hazırlık sınıfında başarısız olup

ikinci yıl devam edecek olan öğrenciler eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan DBS’na

tekrar girerler ve kendilerine uygun olan seviyeden başlarlar.
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(2) Programların öngördüğü seviyede hazırlık sınıfını bitiremeyen öğrenciler YDYS’nin

iki aşamalı yapılması durumunda birinci aşamasında 100 üzerinden en az 60 puan aldıktan

sonra ikinci aşamasına katılabilir. Bir öğrencinin YDYS’de başarılı sayılabilmesi için birinci

ve ikinci aşama ortalamasının 100 üzerinden İngiliz Dili ve Edebiyatı programı için 75, diğer

programlar için 65 ve üzeri olması gerekir.

(3) Tamamen yabancı dille eğitim verilen programları kazanan veya derslerinin en az

%30’u yabancı bir dilde okutulan bir bölümü kazanan ve yabancı dil hazırlık programına devam

edip ikinci yarıyıl sonu itibarıyla Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını başarı ile tamamlayamayan

ve/veya yapılan YDYS’de başarılı olamayan öğrenciler;

a) Yerleştirildiği programın öngördüğü kur seviyesine ulaşmış ancak Yabancı Dil Ha-

zırlık programını başarı ile tamamlayamamış olanlar için YDYO’nun açabileceği yabancı dil

hazırlık yaz okulu programında başarılı olarak,

b) Yabancı dil seviyelerini kendi imkânlarıyla geliştirerek takip eden YDYS’de başarılı

olarak,

c) İlave bir veya iki yarıyıl daha yabancı dil hazırlık programına devam edip programı

başarı ile tamamlayarak

girmeye hak kazandıkları ön lisans, lisans veya lisansüstü programa devam edebilirler.

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ve ikinci yarıyıl sonu itibarıyla programı

başarı ile tamamlayamayan veya YDYS’de başarılı olamayanlar; ÖSYM tarafından başka bir

üniversitede ya da Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer prog-

ramın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilmek üzere müracaat edebilir.

Bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirile-

ceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(5) Tamamı veya %30’u İngilizce olan programlara yerleştirilen öğrenciler, yabancı dil

hazırlık sınıfında en fazla dört yarı yıl okuyabilir. Dördüncü yarıyılın sonunda başarılı olamayan

öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler ve sonraki dönemlerde yapılacak olan YDYS’ler-

den birinde başarılı oluncaya kadar veya eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslar arası bir

sınavda öngörülen seviyede bir puan alıncaya kadar bölümlerinde eğitim-öğretime başlaya-

mazlar.

(6)  Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı

dille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte, enstitü veya yüksekokul öğrencileri, hazırlık

sınıfında, devam şartını yerine getirmek kaydıyla ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak

devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda programı başarı ile tamamla-

yamasalar veya yapılan YDYS’de başarılı olamasalar bile, ön lisans, lisans veya lisansüstü

programlara devam edebilirler.  İkinci yarıyıl sonu itibarıyla devam şartını yerine getiremeyen

öğrenciler; bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan YDYS’de başarılı olamadıkları tak-

dirde, eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan DBS’na tekrar girerek yabancı dil hazırlık

programına bulundukları seviyeden bir veya iki yarı yıl daha devam ederler. Ancak, devam

şartını yerine getirmiş ama başarısız olup ikinci yarıyılın sonunda Türkçe eğitim yapan bölüm-

lere giden öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe
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olarak verilen seçmeli dersleri alabilir. Bu öğrenciler mezun olabilmek için girmiş oldukları

YDYS’lerden birinden veya denkliği kabul edilen ulusal ve uluslar arası sınavlardan birinden

başarılı olmak veya fakültelerde verilen ING 103, ING 104, ING 203 ve ING 204  kodlu ders-

leri geçmek zorundadırlar.

(7) Öğretim dili Türkçe ve yabancı dil hazırlık programı isteğe bağlı olan  fakülte, ens-

titü veya yüksekokul öğrencilerine de bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası hü-

kümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün

içerisinde YDYO Müdürlüğüne dilekçe vererek itiraz edebilir. Sınav evrakı, YDYO Müdürlüğü

tarafından belirlenen komisyon tarafından incelenir ve YDYO Yönetim Kurulu tarafından ka-

rara bağlanarak sonuç bir hafta içerisinde öğrenciye duyurulur.

Yabancı dil hazırlık programı yaz okulu

MADDE 12 – (1) Yıl sonu itibarıyla B1 kurunu bitirmiş veya B2 kurunda başarısız ol-

muş öğrenciler için B2 seviyesinde bir kur dönemi yaz okulu açılır. Yaz okulu programının

açılabilmesi için en az onbeş öğrencinin kesin kayıt yaptırması gerekir. Kesin kayıt yaptıran

öğrenci sayısı yirmiyi geçerse birden çok şube açılabilir.

(2) Yaz okulu programının süresi, başlama ve bitiş tarihleri YDYO Kurulu tarafından

belirlenir.

(3) Yaz okulu programı ek ücrete tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzinler

MADDE 13 – (1) Yabancı Dil Hazırlık sınıfında okuyan ve ilgili mevzuatta belirtilen

şartları haiz olan öğrenciler bir veya iki yarıyıl izin alabilir. İzin için geçerli nedenleri olan öğ-

rencilere, YDYO Yönetim Kurulu kararı ile sadece bir kereye mahsus olmak üzere izin veri-

lebilir. İzinli olan öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılının başında diğer öğrencilerle birlikte

DBS’ye girer. Mazeret izinleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre verilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve

27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi

ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer

mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 26/9/2010 tarihli ve 27711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Me-

likşah Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Melikşah Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık

Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin

birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Fakülte veya yüksekokula kayıt olan yeni öğrenciler, birinci yarıyıl derslerine de-

vam etme hakkına sahip olur ve birinci yarıyıl ders kayıtları yapılmış sayılır . Bu öğrenciler,

ikinci yarıyılda ön koşulu yerine getiremedikleri için alamadıkları ön koşullu derslerin dışında

kalan tüm dersleri almak ve ders kaydı yaptırmak zorundadır. Devam şartını sağladıkları fakat

başarısız oldukları derslerin kapatılarak yerine eşlenik bir dersin konması halinde öğrenciler

bu derslerden de devam almış sayılır. Takip eden yarıyıllarda önceki yarıyıllardan ders ve ayrı

ders niteliğindeki laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama durumunda olan öğren-

ciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak şartıyla bulundukları yarıyıla ait derslere de

yazılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, danışmanlarının ve bölüm başkanının veya birden fazla

bölüm tarafından yürütülmesi durumunda ilgili kurul tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim

koordinatörünün onayını almak kaydıyla, ortak zorunlu dersler hariç bulundukları yarıyıldaki

tekrar dersleriyle birlikte ve ders saatleri çakışmayacak şekilde en fazla toplam 45 AKTS derse

kayıt yaptırabilirler. Gerekli durumlarda bir yarıyılda bir programa kayıt yaptırılacak derslerin

kredi üst sınırı, ilgili yönetim kurulu kararı ile düşürülebilir.

(2) Önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bulunmayan başarılı li-

sans öğrencileri; genel not ortalamalarının kendi sınıflarındaki diğer başarılı öğrencilerin ilk

%10’u içinde (kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanarak) yer alması durumunda, varsa

derslere ait ön koşulları sağlamak ve ortak zorunlu dersler hariç toplam 45 AKTS’yi aşmamak

şartıyla, ders saatleri çakışmayacak şekilde bir üst sınıftaki derslerden de alabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından geçerli

olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

17/9/2011 28057

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/8/2012 28373
2- 30/1/2013 28544
3- 23/6/2013 28686
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Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL SORUMLULUK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve

Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal So-

rumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Okan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Okan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; topluma ve sorunlarına duyarlı, yenilikçi ve katılımcı

projeler üreten bir yapı oluşturmak, bu yapı içerisinde sosyal sorumluluk projeleri ile dezavan-

tajlı gruplara yönelik çalışmalar yapmak, dezavantajlı gruplara yönelik yapılan çalışmaların

verimliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayan etki analizlerine dayalı modeller geliştirmek, doğ-

rudan veya dolaylı biçimde sosyal konulara değinen akademisyen, öğrenci ve uygulamacıların

yetişmesi, yetiştirilmesi ve disiplinler arası çalışmalar ile yayınlar, ve projeler üretilmesine
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olanak sağlamak, uluslararası uzmanların ve kuruluşların ilgisini çeken ve bünyesinde bulun-

duran bir mükemmeliyetçilik merkezi olarak, Türkiye’de sosyal girişimcilik ve sosyal iç giri-

şimcilik kavramlarının, araştırma, eğitim ve uygulamalar sayesinde geniş çaplı olarak geliştir-

mektir.

Merkezin çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi

veya özel sektör kurum ve kuruluşları ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak,

ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak

yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak.

b) Lokal, ulusal ve uluslararası sosyal sorunlara yönelik farkındalık ve iyileştirme pro-

jeleri geliştirmek, dezavantajlı gruplara (kadın, genç, engelli, çocuk) ve çevrecilik/yeşil strate-

jiler konusunda seminer, panel ve benzeri çalışmalar düzenlemek.

c) Başta Üniversite yerleşkelerine komşu olan bölgelerde toplumsal sorunları tespit et-

meye ve sosyal sorumluluk projeleriyle iyileştirmeye yönelik pilot projeler başlatmak ve bu

projeleri ulusal seviyeler için rol model haline getirmek.

ç) Sosyal girişimcilik, sosyal işletmecilik ve sosyal sorumluluk konularında lisans ve

lisansüstü dersler vermek, vaka çalışmaları, fikir ve makale yarışmaları yapmak ve çalıştaylar

düzenlemek.

d) Değişik sektörler ve firmalar için sosyal sorumluluk projeleri geliştirilerek görüş bil-

dirilebileceği eğitim ve danışmanlık çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, mesleki kurslar, mes-

lek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sempozyum,

konferans ve çalışmalar düzenlemek.

e) Üniversitenin değişik fakültelerinde ve bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin sosyal

sorumluluk projeleri kapsamında gönüllülük esası çerçevesinde aktif görev almalarını sağlamak.

f) Sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik konularında ulusal ve uluslararası piyasa-

larda benzer uygulamaları izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri ilgililerin ve kamunun

bilgisine sunmak.

g) Yurtdışındaki benzer projelerde, işbirlikleri ve öğrenci değişimleri aracılığı ile sosyal

girişimcilik kültürünü zenginleştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.

ğ) Avrupa Birliğinin temel ilkelerinden olan “Bölgeler arası farklılıkları” Türkiye içinde

de gidermeye yönelik çalışmalarda bulunmak.

h) Sosyal girişimciler ve sermaye sahipleri arasında işbirliği kurmak, sosyal fon oluş-

turmak ve geliştirmek suretiyle başarılı sosyal girişimci adaylarını desteklemek.

ı) Sosyal girişimcilik konusunda istekli olan öğrenci, akademisyen, reel ve hizmet sek-

töründe hizmet veren firmalar ve girişimci olmak isteyen bireyler için referans noktası olarak,

özellikle yeni girişimlerinin başlangıcı noktasında soysal iş planı geliştirmelerine yardımcı ol-

mak, tavsiyelerde bulunmak, danışmanlık ve mentörlük yapmak.
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i) Sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik alanında araştırma yapmaya elverişli nite-

likte bir kütüphane, elektronik bilgi bankası ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elek-

tronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak.

j) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör

tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyelerinden birisi

müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman Müdür Yar-

dımcısı Müdüre vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi

sona erer.

(3) Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması duru-

munda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, ya-

zışmaları yapmak.

ç) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki

diğer üyeler, Üniversite öğretim elemanları arasından Senato tarafından iki yıllık süre için se-

çilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Sü-

resi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine,

kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak her üç ayda bir veya gerekli olduğunda Müdürün

çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
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b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim

elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-

rimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-

lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün

onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda görev

yapan, Üniversite içinden veya dışından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlen-

dirilen en çok on kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.

Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Stratejik planın hazırlanmasında Müdüre ve Yönetim Kuruluna destek olmak.

b) Merkezin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlayacak çalışmalar yapmak.

c) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-

lanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu görevini Müdüre

devredebilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakül-

tesinde öğrenci işleri, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde

yürütülen programa öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Fakülte: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
b) Fakülte Kurulu: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,
c) Fakülte Yönetim Kurulu: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim

Kurulunu,
ç) Senato: Yeditepe Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt, Kabul ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Kayıt ve kabul
MADDE 5 – (1) Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıt ve kabul,

25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Önlisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Öğrenci şekli
MADDE 6 – (1) Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine sadece tam zamanlı

statüde öğrenci kabul edilir.
Öğretim süresi
MADDE 7 – (1) Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin normal öğretim sü-

resi, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, beş yıl; azami öğretim süresi dokuz yıldır.
Bu süreler içinde mezun olamayanlar için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Üniversiteden
belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları süre yukarıda belirtilen öğ-
retim süresinden sayılır.

Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin öğretim dili İngilizce

ve Türkçedir.
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Yabancı dil yeterlik sınavı ve muafiyet
MADDE 9 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve yatay geçiş başvurusu yapan öğ-

renciler, öğrenim görecekleri İngilizce bilgilerinin seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yabancı
dil hazırlık eğitiminden sorumlu birim tarafından hazırlanan yabancı dil yeterlik sınavına alı-
nırlar. Bu sınav sonunda yabancı dil bilgileri yeterli bulunan öğrenciler, yerleştirildikleri Diş
Hekimliği Fakültesine kaydedilirler.

(2) Aşağıdaki öğrenciler, yabancı dil seviye tespit sınavından muaf tutulurlar.
a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konu-

şulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp
ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) Öğretim dilinin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim
görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan
sınavlarda 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi
Yabancı Diller Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre ba-
şarılı olanlar.

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve bu fıkranın (b) bendinde
belirtilen sınavlarla eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında 100 tam puan üzerinden
Senatoca belirlenen puanı alıp başarılı olanlar.

(3) Yabancı dil hazırlık programı, Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Prog-
ramı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Öğretim programı
MADDE 10 – (1) Öğretim programı, ders, laboratuvar, uygulama, bitirme projesi, se-

miner ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıla/yıllara göre dersler şeklinde dağı-
lımından oluşur. Ders programına ilişkin kapsam, içerik ve değişiklikler, ilgili anabilim dalı
tarafından hazırlanır, Fakülte Kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

Ders alma ve kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Öğrenci her öğretim yılı başında akademik takvimde belirtilen süre

içinde öğretim ücretini yatırdıktan sonra kaydını yeniler.
(2) Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında Fakülte Kurulu tarafından onaylanan

ve ilan edilen ön şartlı teorik ve pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki
yılın hazırlayıcı dersleridir. Fakültede verilen ön şartlı derslerin tamamından başarılı olamayan
öğrenciler bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı dersleri aynen tekrar ederler.

(3) Öğretim programları gereğince sadece bir eğitim-öğretim yarıyılında veya yılında
okutulan ön şartlı olmayan derslerin birinden başarısız olanlar, bu dersten sorumlu olarak bir
üst sınıfa devam edebilirler.

(4)  İlgili öğretim yılında alınacak derslere ilişkin olarak öğrencinin;
a) Herhangi bir F notu olan derslerini alması,
b) Sadece bir öğretim yılında okutulan önkoşullu olmayan derslerin birinden başarısızlık

nedeniyle bu dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa devam etme hakkını elde edenlerin, sorumlu
oldukları tek dersin sınavını başarmaları,

c) Sorumlu olarak geçtiği tek dersin sınavını başarmadıkça bir üst sınıfa  devam ede-
meyeceği

gerekliliği gözetilir.
Derse devam
MADDE 12 – (1) Öğrenciler her dersin, klinik uygulama ve laboratuvar çalışmasına,

bunların gerektirdiği ya da ilgili anabilim dalı kurulunun gerekli gördüğü sınav ve akademik
çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.
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(2) Öğrencinin teorik derslerin tamamına devamı gerekir. Ancak her ne sebeple olursa
olsun teorik derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci o ders ve derslerden yarı-
yıl/yıl sonu sınavına alınmaz.

(3) Klinik çalışmalar ve diğer uygulamaların % 20’sinden fazlasına katılmayan ve pratik
ödevlerinin tümünü başarı ile tamamlayamayan öğrenci o ders veya derslerin yarıyıl/yıl sonu
sınavına alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar
MADDE 13 – (1) Fakültede verilen derslerde kısa sınavlar, ara sınavlar ve yarıyıl/yıl

sonu sınavları yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarih-
lerde gerçekleştirilir.

(2) Her teorik ders için her yarıyılda en az bir teorik ve/veya pratik ara sınav yapılır.
Öğrencinin öğretim yılındaki puanının saptanmasında; uygulama niteliğindeki ödev, laboratu-
var, kısa süreli sınav ve klinik çalışmalar değerlendirilir ve bunların oranları ilgili anabilim
dalı tarafından belirlenerek Fakülte Kurulu tarafından saptanır.

(3) Diş hekimliği klinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamaların şekli, cinsi, ni-
teliği ve sayısı anabilim dalında alınan kararla belirlenir ve Fakülte Kurulunca onaylanır.  Fa-
kültenin pratik uygulamalarında, öğrencinin her yarıyıl belirli sayıda pratik çalışmalarını verilen
sürede tamamlaması ve teslim etmesi zorunludur. Öğrenci anabilim dalınca istenen pratik ça-
lışmalarını başarılı olarak tamamlayamadığı takdirde final ve bütünleme sınavlarına giremez.

(4) Kısa sınavlar öğrencilere önceden haber verilmeden yapılabilir.
(5) Bir öğrenciye bir günde ikiden fazla yıl sonu sınavı verilemez. Zorunlu hallerde

mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında sınav yapılabilir.
Sınav esasları
MADDE 14 – (1) Sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.
(2) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin biti-

mini izleyen yedi iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak dekanlığa bildirmek zorundadır.
Mazeretleri yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara sınav haklarını öğretim
elemanı tarafından belirlenecek bir tarihte kullanırlar. Raporlu olunan süre içinde girilen sı-
navlar geçersiz sayılır. Yıl sonu sınavlarında mazeret kabul edilmez.

(3) Ara sınav sonucunda notunu yükseltmek isteyen öğrencilere not yükseltme sınavı
yapılır. Öğrencinin aldığı bu not, ilgili dersin en düşük ara sınav notunun yerine geçer.

(4) Pratik çalışmalarını tamamlayamayan öğrenciler, yaz döneminde eksikliklerini ta-
mamlayarak bütünleme sınavına girebilirler.

Değerlendirme esasları
MADDE 15 – (1) Yıl içi sınav ve diğer çalışmaların yıl notu içindeki ağırlığı %30’dan

az, %70’ten fazla olamaz.
(2) Uygulaması olan derslerin yıl sonu sınavlarının teorik ve/veya pratik bölümleri ayrı

ayrı değerlendirilir. Bu derslerde öğrencinin başarı notu teorik ve pratik notları birlikte değer-
lendirilerek ortalaması alınır. Öğrencinin o dersten başarılı olması için teorik ve pratik bölüm-
lerinden ayrı ayrı 50 ve üzerinde not alması zorunludur. Öğrenci bütünleme sınavında sadece
başarısız olduğu bölümden sınava alınır.

(3) Mezuniyetine tek dersi kalan öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu karar verdiği tak-
dirde, mezun olmaları için bütünleme sınavı sonrası açılacak olan tek ders sınavına girerler.
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Notlar
MADDE 16 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından,

yarıyıl/yıl içindeki uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalar ile sınav ve akademik faali-
yetler göz önünde tutularak verilen notların sayısal değerlerinden başarı notu olarak bir harf
notu verilir. Başarı notları ve katsayıları aşağıda belirtilmiştir:

Başarı Notu Katsayısı
AA 4.0
BA 3.5
BB 3.0
CB 2.5
CC 2.0
DC 1.5
DD 1.0
FA 0.0 Başarısız (Devamsızlık nedeniyle yılsonu sınavına girmeye hak kazanamayan)
FF 0.0 Başarısız (Yılsonu sınavına girip başarılı olamayan)
(2) Ayrıca, öğrencilerin durumlarına göre aşağıdaki kısaltmalar kullanılır:
a) AU-Dinleyici (Audit).
b) I-Eksik (Incomplete): Geçerli mazeretleri nedeniyle ders için gerekli çalışmaları ta-

mamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin, I notunun gerektirdiği eksiklikleri en geç
izleyen yarıyılın/yılın ders ekleme/bırakma tarihi sonuna kadar tamamlamaları gerekir; eksik-
liklerin tamamlanması üzerine öğrenci gerekli notu alır, bu tarihe kadar eksikliklerin tamam-
lanmaması halinde öğrencinin I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

c) L-İzinli (Leave):  Bu Yönetmelik hükümlerine göre izinli olan öğrenciler için kulla-
nılır.

ç) NC- Kredisiz (Non-Credit): Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.
d) ND-Diplomaya Yönelik Olmayan (Non-Degree): Yeditepe Üniversitesinden diploma

almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not or-
talaması hesabına katılmaz.

e) P-Geçer (Pass): Not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere
verilir.

f) R-Tekrar (Repeat): Dersin tekrarlandığını gösterir.
g) RR-Not Yükseltmek için Tekrar (Repeat Resigned): Not yükseltmek amacıyla tek-

rarlanan dersler için verilir.
ğ) T-Transfer (Transfer): Üniversite içinden veya dışından başka bir programdan, trans-

fer olup Fakülte Yönetim Kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir. Üniversitedeki
transfer derslerinin notları ortalamaya katılır, Üniversite dışından transfer edilenler katılmaz.

h) W-Dersten Çekilme (Withdrawal): Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl
akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

ı) X-Proje ve Tezler İçin Devam Ediyor (In Progress): Proje, tez ve benzeri çalışmaları
sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 17 – (1) Öğrenciler, ara sınav veya yılsonu sınavlarının sonuçlarına, maddi

hata yönünden sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde Fakülte Dekanlığına
başvurarak itiraz edebilirler.

(2) İtiraz dilekçeleri ilgili öğretim elemanına gönderilerek yedi iş günü içerisinde so-
nuçlandırılması sağlanır.

(3) İlan edilen notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ancak Fakülte Yönetim Ku-
rulunun onayıyla yapılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Silme, Geçici Ayrılma, Mezuniyet Notu ve Diplomalar

Kayıt silme
MADDE 18 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniversiteden çıkarma
cezası alan öğrencinin kaydı Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla silinir.

(2) Öğrenci Üniversiteden kendi isteğiyle de kesin olarak ayrılmak isteyebilir. Bu öğ-
rencinin Fakülte Dekanlığına şahsen dilekçe ile başvurması gerekir. Bu istek,  Fakülte Yönetim
Kurulunca incelenerek karara bağlanır.

(3) Üniversiteden kaydı silinen öğrenciye istemesi halinde öğrenim durumunu gösteren
bir belge verilir.

Geçici ayrılma
MADDE 19 – (1) Öğrencinin isteği üzerine, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla bir veya

iki yarıyıl öğrenimine ara vermesine izin verilir.
(2) Bir öğrenci, birden fazla geçici ayrılma isteminde bulunabilir. Ancak, geçici ayrılma

süresi, toplam dört yarıyıldan fazla olamaz.
(3) Geçici ayrılma süresi, normal ve azami öğretim süresine dahil değildir.
(4) Geçici ayrılmalarına izin verilen öğrencilerden öğretim ücreti alınmaya devam edilir.
Mezuniyet notu
MADDE 20 – (1) Fakülte programını tamamlayan öğrencilerin mezun olabilmeleri için

genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
Diplomalar
MADDE 21 – (1) Fakülteye kayıtlı öğrencilerden ilk iki yıldaki bütün derslerin sınav-

larını başaranlara, öğrenimlerine devam etmemeleri halinde, Temel bilimlerde önlisans diplo-
ması; beş yıllık diş hekimliği eğitim programını başarı ile tamamlayanlara, Diş Hekimliği yük-
sek lisans diploması ile Diş Hekimi unvanı verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yeditepe Üniversitesi

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 31/10/1999 tarihli ve 23862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ye-

ditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Üniversiteye kayıtlı olan

öğrencilere bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin öğren-
cinin lehine olan hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde

eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesine öğrenci ka-

bul ve kayıt işlemleri ile eğitim, öğretim, sınavlar ve başarı değerlendirmesine ilişkin hükümleri
kapsar.

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

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

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemlerine İlişkin Hükümler

Fakülteye öğrenci kabulü ve ders kaydı
MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci kabulü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

(ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi sınav sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen diğer düzenlemelere göre gerçekleştirilir.

(2) Fakültenin öğretim programı Güz ve Bahar yarıyıllarında kayıt yaptıran öğrenciler
için ayrı ayrı oluşturulur. Güz (Regular) ve Bahar (Irregular) programları başlangıç zamanı dı-
şında her açıdan birbirine denktir.

(3) Güz ve Bahar programlarında bulunan öğrenciler, ikinci yarıyıldan itibaren, başa-
rısızlık, ders saati çakışması gibi durumlarda ilgili dersleri diğer programdan alabilir. Öğretim
programında yer alan zorunlu her ders, hem Güz hem de Bahar yarıyıllarında açılır.

(4) Öğrenciler ders kayıtlarını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptırmak zo-
rundadır. Mazeretleri nedeniyle bu tarihler içinde ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin baş-
vuruları üzerine, durumları Fakülte Yönetim Kurulunca incelenip mazeretleri geçerli görülen-
lerin ders kayıtları en geç ders ekleme-bırakma süresinin sonuna kadar yapılabilir.
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(5) Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ders kaydı yapılmaz. Bu sürenin
bitiminden sonra mazeretlerin devam etmesi halinde, öğrenci ilgili yarıyıl için geçici olarak
ayrılmış sayılır.

Yatay geçiş
MADDE 6 – (1) Kurumlararası ve kurum içi yatay geçişlerde,  24/4/2010 tarihli ve

27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senatonun her yıl belirleyeceği ilke
ve kurallar uygulanır.

Dikey geçiş
MADDE 7 – (1) Dikey geçişlerde 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Li-
sans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu
ve Senatonun ilgili kararları uygulanır.

Özel öğrenciler ve diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 8 – (1) Özel öğrenciler, Fakültede verilen bazı derslere dışarıdan katılmalarına

izin verilen öğrencilerdir. Yalnızca başka bir üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler, özel öğrenci
olarak başvurabilir.

(2) Özel öğrenciler bir yarıyılda en fazla üç ders alabilir.
(3) Özel öğrencilere, aldıkları derslere ilişkin kredileri, devam ve başarı durumlarını

gösteren bir belge verilir.
(4) Fakülte öğrencilerinin başka üniversitelerden özel öğrenci olarak ders almaları Fa-

külte Yönetim Kurulunun izniyle gerçekleşir. İzin alınmaması durumunda, başka üniversiteden
alınan notlar öğrenim belgesine işlenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Hükümler

Öğretim yılı
MADDE 9 – (1) Bir öğretim yılı, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav süreleri hariç olmak

üzere her biri en az on dört haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bu esaslara göre Fakülte
Kurulunun kabul ettiği akademik takvim, Dekanlık tarafından Senatoya gönderilir.

(2) Güz ve Bahar yarıyıllarına ek olarak yaz öğretimi düzenlenebilir.
(3) Öğrenciler yaz öğretiminde açılmayan dersleri Fakülte Yönetim Kurulunca uygun

görülen diğer üniversitelerden alabilirler. Bu derslerden aldıkları notlar, öğrencilerin not ve
kredi hesaplamalarında ortalamaya katılır.

Öğretim süreleri
MADDE 10 – (1) Fakültede normal lisans öğretimi süresi sekiz yarıyıldır. Öğrenciler

sekiz yarıyıllık lisans öğrenimlerini en fazla on dört yarıyılda tamamlamak zorundadır. Bu sü-
reler içinde mezun olamayanlar için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları
süre yukarıda belirtilen öğretim süresinden sayılır.

Öğretim dili
MADDE 11 – (1) Fakültede öğretim dili, Türk Hukukuna ilişkin öğretimde Türkçe, di-

ğer alanlarda İngilizce veya Almanca’dır. Fakülte Kurulu, karşılaştırmalı hukuk dersleri ile se-
çimlik derslerin uygun göreceği başka bir dilde de okutulmasına karar verebilir.
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Ders programı
MADDE 12 – (1) Ders programı, hukuk mesleğinin Türkiye’de ve uluslararası alanda

icrası için gerekli temel bilgileri içerecek kapsam ve derinlikte hazırlanır. Derslerde, dersin ko-
nusuyla ilgili ulusal ve uluslararası hukuk kaynakları ile mahkeme kararları incelenir.

(2) Programda, öğrencilerin yabancı dil becerilerini meslek alanında etkili şekilde kul-
lanabilmelerini, özellikle Türkiye’nin ve Türk vatandaşlarının haklarının uluslararası alanda
korunması için gerekli mesleki yeterliliği edinmelerini sağlamak için yeterli sayıda İngilizce
derslere ve zorunlu Almanca dil derslerine yer verilir.

(3) Dördüncü sınıf ders programında, geçmiş yıllarda farklı dönemlerde alınan derslerde
öğrenilen bilgilerin bir bütün olarak kavranılmasını ve uygulamaya dönük bilgilerle pekiştiril-
mesini sağlamak için özel hukuk uygulamaları ve ceza hukuku uygulamaları derslerine yer ve-
rilir.

Öğretim şekli ve derslerin yürütülmesi
MADDE 13 – (1) Fakültede öğretim zorunlu ve seçimlik yarıyıllık dersler ve uygula-

malı çalışmalarla yürütülür. Uygulamalı çalışmalar; dersin kapsamının gerektirdiği pratik ça-
lışmalar, sanal mahkeme uygulamaları, konferans, seminer ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Dersler ve uygulamalı çalışmalar öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlar
tarafından yapılır.

(3) Dersler öğrencilerin muhakeme ve sözlü-yazılı anlatım yeteneklerinin geliştirilme-
sine katkı sağlayacak şekilde yürütülür.

(4) Yabancı dilde verilen dersler ile yabancı dilin öğretilmesini amaçlayan dersler hafta
sonunda da yapılabilir.

(5) Fakültede kural olarak ders geçme sistemi uygulanır.
Akademik danışmanlık, ders alma ve kayıt yenileme
MADDE 14 – (1) Her öğrenci için, Fakültedeki akademik programa girişinden itibaren

ilişkisi kesilinceye kadar geçen süre içinde akademik ve sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı
olmak, devam ve başarı durumlarını izlemek, derslere kaydolma, ders ekleme-bırakma, dersten
çekilme işlemlerinde rehberlik yapmak üzere Dekan tarafından bir öğretim üyesi danışman
olarak atanır.

(2) Öğrenci her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde, öğretim üc-
retini yatırdıktan sonra üniversitenin elektronik ders kayıt sisteminden akademik danışmanın
denetimi ve onayıyla Fakülte Yönetim Kurulunun bir yarıyıl için belirlediği üst kredi sınırı
çerçevesinde derslerini seçerek kaydını yeniler.

(3) Genel not ortalaması 3.00 olan öğrenciye Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla üst ya-
rıyıldan ders verilebilir.

(4) Akademik danışman, ilgili yarıyılda alınacak derslere ilişkin olarak öğrencinin ön-
celikle;

a) Herhangi bir F notu ve/veya W notu olan derslerini alması,
b) Öğretim programı dikkate alınarak içinde bulunduğu yarıyıl itibariyle zorunlu ders-

lerini, varsa ön koşullu derslerini ve alt yarıyıllar içinde listelenen derslerden almadıklarını al-
ması,

c) İlgili yarıyılda kayıt olacağı tüm derslere, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belir-
tilen devamsızlık sınırlarını geçmeyecek şekilde devam edebilmesi

gerekliliğini gözeterek onayını verir.
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(5) Öğrenciler kaydoldukları dersleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde danışma-
nın onayı ile bırakabilir ve başka derslere kaydolabilir. Birinci yarıyılda bütün derslere kay-
dolmak zorunludur ve bu yarıyıldaki dersler bırakılamaz.

Muafiyet
MADDE 15 – (1) Bir başka yükseköğretim kurumundan veya üniversitenin başka bir

bölümünden alınan lisans derslerinin yatay geçiş, dikey geçiş ve özel öğrenci statüsü gibi du-
rumlara ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla geçerli sa-
yılması halinde, alınan notlar öğrenim belgesine bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde tanım-
landığı şekilde T olarak işlenir.

(2) Birinci fıkraya göre öğrenim belgesine T olarak işlenecek notların CC’nin altında
olmaması gerekir.

(3) Üç takvim yılından öncesine ait notlar değerlendirilmeye alınmaz ve öğrenim bel-
gesine işlenmez.

Ders tekrarı ile ilgili esaslar
MADDE 16 – (1) Her dönem sonunda, herhangi bir F notu veya W notu alınan derslerin

açıldıkları ilk yarıyılda alınması zorunludur. Ancak bu dersler seçmeli ya da sonradan prog-
ramdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler bunların yerine danışman tarafından önerilen başka
dersleri alabilir.

(2) Herhangi bir F notu veya W notu alınan dersin tekrarında dersten çekilmek söz ko-
nusu olamaz.

(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, geçer not aldıkları ders-
lerini tekrarlayabilir. Tekrarlanan derslerde, alınan son not geçerlidir.

Derse devam
MADDE 17 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları her derse, uygulama çalışmasına, bun-

ların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara
katılmakla yükümlüdür.

(2) Öğrencinin dersin tamamına devamı esastır. Ancak derslerin %20’sini aşmayan ve
haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir.

(3) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.
Öğrenci değişim programları
MADDE 18 – (1) Öğrenci değişim programı kapsamında bir başka üniversitede en az

bir yarıyıl öğretim görecek öğrencilerin seçimi, Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili mevzuatına
göre yapılır.

(2) Değişim programı öğrencilerinin akademik işlemlerinin takibi için bir akademik
danışman atanır.

(3) Değişim programına katılan öğrencinin devam ettiği kurumdan aldığı notlar Fakülte
Yönetim Kurulu kararıyla öğrenim belgesine T olarak işlenir ancak ortalamaya katılmaz.

Çift anadal ve yan dal programları
MADDE 19 – (1) Çift anadal ve yan dal programları ile ilgili esaslar 25/9/2013 tarihli

ve 28776 sayılı Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirme

Sınavlar
MADDE 20 – (1) Dersin sorumlu öğretim elemanı, derslerine kaydolan öğrencilerin

derse devamlarını, derse katkı ve ilgilerini, yarıyıl içi çalışmalarını, sınav sonuçlarını izlemek,
tanımak ve değerlendirmekle yükümlüdür.
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(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı, dersin başarı notunu oluşturan bileşenleri, bunların
ağırlıklarını, bu Yönetmeliğin ve Fakülte Yönetim Kurulunun tanımladığı çerçeve içinde yarıyıl
başında belirler ve öğrencilere ilk eğitim haftası öncesinde yazılı olarak duyurur.

(3) Fakültede verilen derslerde kısa sınavlar, ara sınavlar, mazeret sınavları, yarıyıl sonu
ve bütünleme sınavları yapılır. Kısa sınavların öğrencilere önceden haber verilmesi zorunluluğu
yoktur.

Sınav esasları
MADDE 21 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, normal öğretim programını takip

eden ve akademik takvimde ilan edilen sınav dönemi içinde yapılan sınavlardır.
(2) Zorunlu hallerde mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında sınav yapılabilir.
(3) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin biti-

mini izleyen üç gün içerisinde mazeretlerini yazılı olarak Dekanlığa bildirmek zorundadır. Fa-
külte Yönetim Kurulunca mazeretleri haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara sınav haklarını
öğretim elemanı tarafından belirlenecek bir tarihte kullanırlar.

(4) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında mazeret kabul edilmez.
(5) Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.
Sınav şekli
MADDE 22 – (1) Sınavlar, dersin sorumlu öğretim elemanları tarafından yazılı olarak

yapılır. Bunların mazereti halinde, Dekan sınav için başka öğretim üyeleri görevlendirir.
(2) Engelli öğrenciler için uygun bir sınav ortamı sağlanır.
(3) Sınav sonuç listeleri ilgili öğretim elemanları tarafından, sınav tarihinden itibaren

en geç on gün içinde hazırlanır ve Dekanlıkça belirlenecek şekilde ilan edilir.
(4) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle saklanır. Bu

süre sonunda, sınav belgeleri Dekanlık tarafından bir tutanak tutulmak suretiyle imha edilir.
Sınav programı, sınav kuralları ve sınavlarda disiplin
MADDE 23 – (1) Ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları De-

kanlık tarafından Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliğindeki
esaslar gözetilerek hazırlanan ve Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan programa göre, öğ-
rencilere ilan edilmiş gün ve saatlerde, bu işle görevlendirilmiş öğretim elemanlarının gözeti-
minde yapılır.

(2) Öğrencilerin sınavlara sınav programına göre hazırlanan listelerdeki gün ve saatlerde
girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir. Sınav saatinde yanında
öğrenci kimlik kartını bulundurmayan öğrenciler kural olarak sınava alınmaz. Ancak istisnai
durumlarda Fakülte Sekreterliğinden alınan ve öğrencinin kimliğini doğrulayan belgeye isti-
naden sınava alınabilirler.

(3) Sınav süresi, Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği sınırlar çerçevesinde sınavı
yapan öğretim elemanı tarafından tayin edilir. Belirlenen sürede sınavı bitirmeyen öğrencilerin
cevap kâğıtları gözetmenler tarafından alınır.

(4) Sınavın başlamasından sonraki ilk 20 dakika içinde hiçbir öğrenci sınav salonundan
çıkartılmaz. Sınava geç kalan öğrenciler bu süreyi geçmemesi veya sınav salonundan çıkan
öğrenci olmaması kaydıyla sınava alınabilir.

(5) Bir öğrencinin zorlayıcı nedenlerle, geçici veya tamamen sınav salonundan çıkmak
durumunda kalması hallerinde, idare ve ilgili öğretim elemanları sınav güvenliğini sağlayacak
gerekli tedbirleri alır.

25 Eylül 2013 – Sayı : 28776                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 101

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 101



(6) Sınav sorularının cevapları Fakültenin antetli kâğıtlarına yazılır. Sınav esnasında
kullanılacak kâğıt sayısı ilgili dersin öğretim elemanı tarafından sınırlandırılabilir.

(7) Aksi sınav soru kâğıdında belirtilmedikçe, öğrenciler sınav sırasında hesap makinesi,
bilgisayar, elektronik haberleşme araçları ile derslerle ilgili kitap, mevzuat, ders notu ve ben-
zerlerini yanlarında bulunduramazlar.

(8) Sınav süresi bitiminde sınav cevap kâğıdını görevli gözetmenlere teslim etmeyen,
sınav düzenini bozan, sınavlarda kopya yapan, yaptıran veya bunlara teşebbüs eden öğrencinin
durumu bir tutanakla tespit edilir ve öğrenci hakkında ilgili disiplin mevzuatı hükümleri uy-
gulanır.

(9) Dekanlık, sınavlarda disiplini sağlamak amacıyla gerekli gördüğü diğer önlemleri
alır.

Yarıyıl sonu başarı notlarının verilmesi
MADDE 24 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları sonrasında başarı notları, dersi

veren öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde verilir.
(2) Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi sınav ve diğer çalışmaların ağırlığı % 40,

yarıyıl ve bütünleme sınavlarının ağırlığı % 60’tır. Bir dersden başarılı sayılmak için, hesapla-
nan ortalamanın ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan notun, 100 üzerinden en az
50 puan olması gerekir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 25 – (1) Öğrenciler sınavlarda aldıkları notlara, sonuçların ilan edildiği tarihi

izleyen üç gün içinde Dekanlığa başvurarak itiraz edebilir.
(2) Sınav notuna itiraz dilekçesi maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından

incelenir ve üç gün içinde sonuçlandırılır.
(3) İlan edilen notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ancak ilgili öğretim elemanının

hazırlayacağı gerekçeli rapor üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla gerçekleştirilir.
Notlar
MADDE 26 – Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından, ya-

rıyıl içindeki uygulama ve benzeri çalışmalar ile sınav ve akademik faaliyetler göz önünde tu-
tularak verilen notların sayısal değerlerinden başarı notu olarak bir harf notu verilir. Başarı not-
ları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

Başarı Notu Katsayısı
AA 4.0
BA 3.5
BB 3.0
CB 2.5
CC 2.0
DC 1.5
DD 1.0
FA 0.0 Başarısız (Devamsızlık nedeniyle yılsonu sınavına girmeye hak kazanamayan)
FF 0.0 Başarısız (Yıl sonu sınavına girip başarılı olamayan)
İşaretler
MADDE 27 – (1) Ayrıca öğrencilerin bir dersteki durumu aşağıdaki harflerle tanımlanır.
a) AU (Audit): Dinleyici.

Sayfa : 102                             RESMÎ GAZETE                                 25 Eylül 2013 – Sayı : 28776

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 102



b) L (Leave): İzinli:  bu Yönetmelik hükümlerine göre izinli olan öğrenciler için kulla-
nılır.

c) NC (Non-Credit): Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.
ç) ND (Non-Degree): Yeditepe Üniversitesinden diploma almaya yönelik olmayan ve

kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not ortalaması hesabına katılmaz.
d) P (Pass): Not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
e) R (Repeat): Dersin tekrarlandığını gösterir.
f) RR (Repeat Resigned): Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için verilir.
g) T (Transfer): Kurum içi veya kurum dışı başka bir programdan, transfer olup Fakülte

Yönetim Kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir. Kurum içi transfer derslerinin notları
ortalamaya katılır, kurum dışından transfer edilenler katılmaz.

ğ) W (Withdrawal): Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl akademik takvimde
belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

Mezuniyet notu
MADDE 28 – (1) Mezuniyet notu 4.00 üzerinden hesaplanır. Lisans programını ta-

mamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması ge-
rekir.

Onur ve yüksek onur ile mezuniyet
MADDE 29 – (1) Öğrenimlerini yüksek başarıyla tamamlayan öğrenciler için onur ve

yüksek onur belgesi düzenlenmesi Üniversite mevzuatına göre gerçekleştirilir.
(2) Onur ve yüksek onur belgesi için aranan genel not ortalamasının hesaplanmasında

Regular ve Irregular programlar birlikte değerlendirilir.
Diploma
MADDE 30 – (1) Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Yeditepe Üniversitesi

Hukuk Fakültesi lisans diploması verilir.
(2) Diploma hazırlanana kadar geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yeditepe Üniversitesi

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yük-
seköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Fakülte Yö-
netim Kurulu ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılacak

intibak sorunları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yeditepe Üniversitesinden:
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

sekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans düzeyinde kayıt, kabul, öğrenci işleri,
eğitim-öğretim, çift anadal ve yandal programı ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesinde yürütülen önlisans ve lisans

programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile önlisans ve lisans eğitim-öğretimi, çift anadal
ve yandal programı ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı

yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı dip-
loma alabilmesini sağlayan programı,

b) Genel not ortalaması: Öğrencinin güncel öğrenim belgesinde yer alan tüm derslerinin
kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını kapsayan ve öğrenim belgesinde CGPA
olarak belirtilen ortalamayı,

c) İlgili yönetim kurulu: Yeditepe Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim ku-
rulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yük-
sekokul yönetim kurulunu,

ç) Kısa sınav: Dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından öğrenciye önceden haber
verilmeden yapılan ve akademik takvimde yer almayan sınavları,

d) Senato: Yeditepe Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,
f) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin belirlenen şartları taşı-

ması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında be-
lirli bir alana yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge
(yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,

g) Yarıyıl: En az ondört haftalık öğretim süresini,
ğ) Yaz öğretimi: Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yoğun öğretimi amaçlayan en az

yedi haftalık öğretim süresini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kabul ve Kayıt Esasları

Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayıları, Yük-

seköğretim Kurulunun onayına sunulmak üzere her yıl Senatonun önerisiyle Mütevelli Heyet
tarafından belirlenir.
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Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yeditepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek-

okullarına öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzen-
lenen merkezi sınav sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre
yapılır.

(2) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara başvuran adaylar,
Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversite tarafından yapılan sınav
sonuçlarına göre kabul edilir.

Üniversiteye ilk kayıt
MADDE 7 – (1) Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir programa yerleştirilen

adayların, ÖSYM tarafından belirlenen süre içinde Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne
başvurmaları gerekir. Özel yetenek sonucuna göre kabul edilen öğrenciler için kayıt süresi, Se-
nato tarafından belirlenir.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Ders seçme ve kayıt süresi
MADDE 8 – (1) Öğrencilerin ders kayıtlarını akademik takvimde belirtilen süre içinde

yaptırmaları zorunludur.
(2) Mazeretleri nedeniyle bu tarihler içinde ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin baş-

vuruları üzerine, durumları ilgili yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli görülenlerin
ders kayıtları yapılır. Ancak, mazeretleri kabul edilen öğrencilerin ders kayıtları, ders ekleme-
bırakma süresinin sonuna kadar yapılabilir. Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra
ders kaydı yapılamaz; bu sürenin bitiminden sonra mazeretlerin devam etmesi halinde, öğrenci
ilgili yarıyıl için geçici olarak ayrılmış sayılır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri ile Se-

nato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.
Yatay geçiş
MADDE 10 – (1) Üniversite içinden ya da başka üniversitelerden yatay geçişlerde,

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

Dikey geçiş
MADDE 11 – (1) Dikey geçişlerde, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Li-
sans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel öğrenciler
MADDE 12 – (1) Özel öğrenciler, bilgi edinmek amacıyla bazı dersleri almalarına izin

verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilere diploma verilmez, ancak kendilerine özel öğrenci kimliği
ve istekleri üzerine aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(2) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları ilgili bölümün görüşü alınarak
fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararda
öğrencilerin hangi dersleri ya da programları izlemelerine izin verildiği belirlenir.

(3) Özel öğrenci statüsünde alınan dersler hakkında muafiyet hükümleri, ilgili yönetim
kurullarınca karara bağlanır.

(4) Bir özel öğrenci, bir yarıyılda en fazla üç ders alabilir.
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(5) Özel öğrencilerin ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversite tarafından belirlenen
eğitim ücretini ödemeleri gerekir.

(6) Özel öğrencilere bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Öğrenci kimlik kartı
MADDE 13 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran ya da kaydını yenileyen öğren-

ciye Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından fotoğraflı kimlik kartı verilir. Kaybe-
dilen ya da yıpranan kimlik kartının yerine öğrenci yenisini alabilir.

(2) Mezun olan ya da Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin kimlik kartını iade etmesi
gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim şekli
MADDE 14 – (1) Yıl esasına göre öğretim veren programlar hariç, Üniversitede öğre-

tim, ders geçme esasına göre yapılır.
Öğretim yılı
MADDE 15 – (1) Bir öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere her

biri en az ondört haftalık iki yarıyıldan oluşur.
(2) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz öğretimi düzenlenebilir. Bir öğretim yılın-

daki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri akademik takvim ile Senato ta-
rafından düzenlenir.

Öğretim süreleri
MADDE 16 – (1) Öğretim süresi; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt

olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, önlisans programlarında azami dört yıl, dört yıllık lisans
programlarında azami yedi yıl, beş ve altı yıllık lisans programlarında azami dokuz yıldır. Bu
süreler içinde mezun olamayanlar hakkında 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hüküm-
leri uygulanır.

(2) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları
süre birinci fıkrada belirtilen öğretim süresinden sayılır.

Öğretim dili
MADDE 17 – (1) Üniversitenin öğretim dili İngilizce’dir. Ancak, İngilizce dışında

diğer dillerde öğretim yapan programlar açılabilir. Ayrıca, ilgili fakülte/yüksekokul kurullarının
önerisi ve Senatonun onayıyla bazı dersler İngilizce dışında başka dillerde yapılabilir.

Yabancı dil yeterlik sınavı ve muafiyet
MADDE 18 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve yatay geçiş başvurusu yapan öğ-

renciler, öğrenim görecekleri Türkçe dışındaki dil bilgilerinin seviyelerinin belirlenmesi ama-
cıyla yabancı dil hazırlık eğitiminden sorumlu birim tarafından hazırlanan yabancı dil yeterlik
sınavına alınırlar. Bu sınav sonunda yabancı dil bilgileri yeterli bulunan öğrenciler yerleştiril-
dikleri önlisans ya da lisans programına kaydedilirler.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf tutulacak öğrenciler şunlardır:
a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konu-

şulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp
ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) Öğretim dilinin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim
görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan
sınavlarda ve 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniver-
sitesi Yabancı Diller Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine
göre başarılı olanlar.
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c) ÖSYM tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından bu fıkranın
(b) bendinde yer alan sınavlarla eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında 100 tam puan
üzerinden Senatoca belirlenen puanı alıp başarılı olanlar.

Yabancı dil hazırlık programları
MADDE 19 – (1) Yabancı dil hazırlık programı, Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller

Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  hükümlerine göre uygulanır.
Öğretim programı
MADDE 20 – (1) Her bir lisans ve önlisans öğretim programı; ders, laboratuvar, uy-

gulama, atölye, stüdyo, staj, bitirme projesi, seminer ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışma-
ların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından oluşur.

(2) Bir programa ilişkin kapsam, içerik ve değişiklikler, ilgili bölüm tarafından hazır-
lanır, ilgili fakülte kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Öğretim programında yapılacak değişikliklere öğrencinin uyumu ile ilgili hususlar
ilgili bölüm tarafından hazırlanır ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Ders alma ve kayıt yenileme
MADDE 21 – (1) Ders alma ve kayıt yenileme esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Programın ilk yarıyılından ilk kez ders alacak öğrenci için, Üniversitenin elektronik

ders kayıt sisteminden akademik takvimde belirtilen süre içinde ders seçimi gerçekleştirilir.
b) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde öğretim ücretini

yatırdıktan sonra Üniversitenin elektronik ders kayıt sisteminden akademik danışmanın dene-
timi ve onayıyla bir yarıyıl için belirlenen üst kredi sınırı çerçevesinde derslerini seçerek kay-
dını yeniler. Akademik danışman, ilgili yarıyılda alınacak derslere ilişkin olarak, öğrencinin
öncelikle;

1) Herhangi bir F notu ve/veya W notu olan derslerini almasını,
2) Öğretim programı dikkate alınarak içinde bulunduğu yarıyıl itibariyle zorunlu ders-

lerini, varsa ön koşullu derslerini ve alt yarıyıllar içinde listelenen derslerden almadıklarını al-
masını,

3) İlgili yarıyılda kayıt olacağı tüm derslere, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde be-
lirtilen devamsızlık sınırlarını geçmeyecek şekilde devam edebilmesi gerekliliğini

gözeterek onayını verir.
Derslerin kredi değerleri
MADDE 22 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin ta-

mamıyla laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin
en az yarısının toplamından oluşur.

(2) Öğrenciler, program dışı dersleri kredisiz (NC) olarak alabilirler. Ancak, bu ders-
lerden aldıkları notlar, öğrenim belgesinde (transkript) gösterilir.

(3) Öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararıyla Yeditepe Üniversitesinden diploma al-
maya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz (ND) olarak da ders alabilirler. Bu dersler not
ortalaması hesabına katılmaz.

Ders yükü
MADDE 23 – (1) Önlisans ve lisans öğrencilerinin normal ders yükü, bir yarıyılda en

çok 24 kredidir. Zorunlu hallerde ilgili yönetim kurulu kararıyla normal ders yükü değiştirile-
bilir.

Derse devam
MADDE 24 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve la-

boratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü
sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.
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(2) Öğrencinin dersin tamamına devamı gerekir. Ancak derslerin %20’sini aşmayan ve
haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir.

(3) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.
Ders tekrarı
MADDE 25 – (1) Her dönem sonunda herhangi bir F notu veya W notu alınan derslerin,

açıldıkları ilk yarıyılda alınması zorunludur. Ancak, bu dersler, seçmeli ya da sonradan prog-
ramdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine danışman tarafından önerilen ve bölümce
uygun görülen başka dersleri alırlar.

(2) Herhangi bir F notu veya W notu alınan dersin tekrarında dersten çekilmek söz ko-
nusu olamaz.

(3) Öğrenciler izledikleri programın tüm derslerinden geçer not aldıkları halde genel
not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, öğretim programında yer alan derslerini tekrarlaya-
bilir.

Ortak zorunlu dersler
MADDE 26 – (1) İlgili mevzuat hükümleriyle belirlenen ortak zorunlu derslere öğretim

programlarında yer verilir.
Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 27 – (1) Öğrenciler, yaz öğretiminde açılmayan dersleri ilgili yönetim kuru-

lunca uygun görülen diğer üniversitelerden alabilirler. Bu derslerden aldıkları notlar, öğrenci-
lerin not ve kredi hesaplamalarında ortalamaya katılır.

(2) Öğrencinin, öğrenci değişim programları uyarınca geçici olarak yurt dışında bir
yükseköğretim kurumuna gitmesi halinde, devam ettiği kurumdan almış olduğu notlar, ilgili
yönetim kurulu kararıyla öğrenim belgesinde gösterilir, ancak ortalamaya katılmaz.

Danışman
MADDE 28 – (1) Her öğrencinin Üniversitedeki programa girişinden ilişiği kesilinceye

kadar geçen süre içinde eğitim-öğretim çalışmalarını izlemek, öğrenciyi yönlendirmek ve ge-
rekli onayları vermek üzere bölüm başkanı tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak
görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çift Anadal ve Yandal Programı

Çift anadal ve yandal programlarının açılması
MADDE 29 – (1) Çift anadal ve yandal programı; Üniversitede bir lisans programına

kayıtlı olan başarılı öğrencilerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde Üniversite içinde başka
bir programa devam ederek ikinci bir lisans belgesi ya da yandal belgesi almaları için açılır.
Çift anadal ve yandal programının açılmasına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Çift anadal ve yandal programları, ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi
üzerine Senatonun kararı ile açılabilir.

b) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından belirlenen yükseköğretim alan yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bö-
lümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayına sunulur.

c) Çift anadal programı, her iki anadalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini
ve bu programların diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla, ana dal programının toplam
kredisine ek olarak en az 30 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir.

ç) Yandal programı, anadal derslerine ek olarak en az 21 kredilik ders yüküne sahip ol-
ması gerekir.

d) Çift anadal ve yandal programları ve bu programlar için saptanan kontenjanlar, ilgili
fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenerek her öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.
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Çift anadal ve yandal programlarına başvuru
MADDE 30 – (1) Çift anadal ve yandal programına başvuru şekline ilişkin esaslar aşa-

ğıda belirtilmiştir:
a) Çift anadal programına, kayıtlı olunan programın en erken üçüncü ve en geç beşinci

yarıyılında başvurulabilir. Öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç dört yıldan (sekiz dönem) fazla
olan fakültelerde çift anadal programına en geç yedinci yarı yılda başvurulabilir.

b) Yandal programına, kayıtlı olunan programın en erken üçüncü ve en geç altıncı ya-
rıyılında başvurulabilir. Öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç dört yıldan (sekiz dönem) fazla olan
fakültelerde yandal programına en geç sekizinci yarıyılda başvurulabilir.

c) Öğrencinin çift anadal ve/veya yandal için başvurduğu programın bağlı olduğu fa-
kültenin yönetim kurulu bu başvuruyu değerlendirir ve uygun görmesi halinde, öğrencinin ana-
dal programının bağlı olduğu fakülte/yüksekokula kararını iletir.

Çift anadal ve yandal programlarına kabul
MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin çift anadal ya da yandal programına kabul edilebilmesi

için:
a) Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu anadal programında almış olduğu ders-

lerin tümünü başarı ile tamamlamış olması,
b) Çift anadal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalama-

sının en az 3.00 ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst
%20’sinde bulunması,

c) Yandal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının
en az 2.50 olması,

ç) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde,
yetenek sınavında da başarılı olması

gerekir.
Çift anadal ve yandal programlarında uygulama
MADDE 32 – (1) Çift anadal ve yandal programlarında uygulama şekli aşağıda belir-

tilmiştir:
a) Aynı anda birden fazla ikinci anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda

ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
b) Çift anadal ve yandal programlarının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağla-

mak ve öğrencilere yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanlarınca danışman atanır.
c) Çift anadal programında her iki anadal için ayrı ayrı ve her ikisi birlikte bir öğrenim

belgesi düzenlenir. Yandal programları için de ayrı bir öğrenim belgesi düzenlenir.
ç) Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında yükseköğretim kurumu için-

de geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay
geçiş yapabilir.

Programa devam ve çıkarılma
MADDE 33 – (1) Programa devam ve çıkarılmaya ilişkin esaslar şunlardır:
a) Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci anadal genel not ortalaması bir de-

faya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin al-
tına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

b) Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki genel
not ortalamasının en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal progra-
mından kaydı silinir.
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c) Çift anadal ve yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci
anadal ve/veya yandal programından kaydı silinir.

ç) Bu programlarda bulunan öğrencilerden bu Yönetmelikte öngörülen şartları yerine
getirmeyen öğrenciler, ilgili bölümlerden en az birinin önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu
kararı ile bulundukları çift anadal veya yandal programından çıkarılırlar. Çıkarma kararı, ilgili
diğer yönetim kuruluna bildirilir ve uygulanır.

d) Bu programlardan ayrılan öğrencilerin ikinci anadal için almış olduğu dersler, talep-
leri hâlinde kredisize çevrilir.

e) Öğrenci, çift anadal ya da yandal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu
çift anadal ya da yandal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.

Programlardan mezuniyet
MADDE 34 – (1) Çift anadal veya yandal programlarından mezuniyet koşulları şunlardır;
a) İkinci anadal programından mezun olabilmek için ikinci anadal genel not ortalama-

sının en az 2.70 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir.
b)  Yandal sertifikası alabilmek için anadal genel not ortalamasının en az 2.30 olması

gerekir.
c) Çift anadal veya yandal programına devam eden öğrenciye ikinci anadal diploması

veya yandal sertifikası, devam ettiği birinci anadal programından mezun olması halinde veri-
lir.

ç) Anadal programını tamamlayan, ancak ikinci anadal veya yandal programından ek-
sikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakül-
tenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ancak kredi yükünün yoğun
olduğu çift anadal programlarında uzatmaya gerek duyulması halinde ilave bir iki yarıyıl daha
uzatma verilebilir.

Yandal programı tamamlama formu
MADDE 35 – (1) Yandal programının tamamlanması aşamasında öğrencinin, yandal

programında aldığı bütün dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren yandal programı
tamamlama formunu doldurması gerekir. Yandal tamamlama formu hem yandal ve hem de
anadal bölüm başkanlarınca onaylanır ve kopyaları her iki bölüm başkanlıklarına, ilgili fakülte
dekanlıklarına ve Öğrenci İşleri Müdürlüğüne verilir.

Çift anadal veya yandal diploması/sertifikası
MADDE 36 – (1) Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden

ve çift anadal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir lisans diploması verilir.
(2) Kayıtlı bulunduğu yandal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yandal

sertifikası verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 37 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında verilen derslerde kısa sı-

navlar, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları yapılır.
(2) Her dersin öğretim elemanı yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar,

yarıyıl sonu sınavları, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlıklarını
öğrencilere yazılı olarak duyurur. Yarıyıl içi sınav ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki
ağırlığı %30’dan az, %70’ten fazla olamaz.

(3) Kısa sınavların, öğrencilere önceden haber verilmesi zorunluluğu yoktur.
(4) Bir öğrenciye bir günde ikiden fazla yarıyıl sonu sınavı verilemez. Zorunlu hallerde

mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında sınav yapılabilir.
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(5) Yarıyıl sonu sınavları, normal öğretim programını takip eden ve akademik takvimde
yer alan sınav dönemi içinde yapılan sınavlardır. Yarıyıl sonu sınav programı akademik tak-
vimde öngörülen tarihte ilan edilir. Proje, laboratuvar, atölye, uygulama ve staj dersleri gibi
niteliği gereği ilgili yönetim kurulunca sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında
tüm dersler için yarıyıl sonu sınavı yapılır.

Sınav esasları
MADDE 38 – (1) Yarıyıl sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında

yapılır.
(2) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin biti-

mini izleyen yedi iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa ya da yüksekokul
müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

(3) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara sınav
haklarını öğretim elemanı tarafından belirlenecek bir tarihte kullanırlar.

(4) Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.
(5) Yarıyıl sonu sınavlarında mazeret kabul edilmez.
Bütünleme sınavı
MADDE 39 – (1) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yarıyıl sonu ders notlarının verilmesi
MADDE 40 – (1) Yarıyıl sonu ders notları, dersi veren öğretim elemanı tarafından aka-

demik takvimde belirtilen tarihlerde verilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 41 – (1) Öğrenciler, ara sınav veya yarıyıl sonu sınavlarının sonuçlarına, mad-

di hata yönünden sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde kayıtlı bulunduğu
programın bağlı olduğu dekanlıklara/yüksekokul müdürlüklerine yazılı olarak itiraz edebilir-
ler.

(2) İtiraz dilekçeleri, ilgili öğretim elemanına gönderilerek yedi iş günü içerisinde so-
nuçlandırılması sağlanır.

(3)  İlan edilecek notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ancak ilgili fakülte yönetim
kurulunun onayı ile yapılır.

Notlar
MADDE 42 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından,

yarıyıl içindeki uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalar ile sınav ve akademik faaliyetler
göz önünde tutularak verilen notların sayısal değerlerinden başarı notu olarak bir harf notu ve-
rilir.

(2) Başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Başarı Notu Katsayısı
AA 4.0
BA 3.5
BB 3.0
CB 2.5
CC 2.0
DC 1.5
DD 1.0
FA 0.0 Başarısız (Devamsızlık nedeniyle yıl sonu sınavına girmeye

hak kazanamayan)
FF 0.0 Başarısız (Yıl sonu sınavına girip başarılı olamayan)
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(3) Ayrıca, öğrencilerin durumlarına göre aşağıdaki kısaltmalar kullanılır:
a) I-Eksik (Incomplete): Geçerli mazeretleri nedeniyle ders için gerekli çalışmaları ta-

mamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin, I notunun gerektirdiği eksiklikleri en geç
izleyen yarıyılın ders ekleme/bırakma tarihi sonuna kadar tamamlamaları gerekir; eksikliklerin
tamamlanması üzerine öğrenci gerekli notu alır, bu tarihe kadar eksikliklerin tamamlanmaması
halinde öğrencinin I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

b) L-İzinli (Leave):  Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kul-
lanılır.

c) NC-Kredisiz (Non-Credit): Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.
ç) ND-Diplomaya Yönelik Olmayan (Non-Degree): Yeditepe Üniversitesinden diploma

almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not or-
talaması hesabına katılmaz.

d) P-Geçer (Pass): Not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere
verilir.

e) R-Tekrar (Repeat): Dersin tekrarlandığını gösterir.
f) RR-Not Yükseltmek için Tekrar (Repeat Resigned):  Not yükseltmek amacıyla tek-

rarlanan dersler için verilir.
g) T-Transfer (Transfer): Yükseköğretim kurumu içinden veya dışından başka bir prog-

ramdan, transfer olup ilgili yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir. Yüksek-
öğretim kurumu içi transfer derslerinin notları ortalamaya katılır, yükseköğretim kurumu dı-
şından transfer edilenler katılmaz.

ğ) W-Dersten Çekilme (Withdrawal): Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl
akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

h) X-Proje ve Tezler İçin Devam Ediyor (In Progress): Proje, tez ve benzeri çalışmaları
sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

Not ortalamaları
MADDE 43 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel

not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.
(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeriyle yarıyıl sonunda alınan

harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımıyla elde edilir.
(3) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden ka-

zandığı toplam kredinin bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dahil olmak üzere o zamana kadar

almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin bu derslerin kredi değerlerinin topla-
mına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-
varlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde üçüncü hane beşten küçükse ikinci hane değişmez,
beş veya beşten büyükse ikinci hanenin değeri bir artırılır.

(6) Genel not ortalamasına tekrar edilen dersten alınan en son not katılır.

ALTINCI BÖLÜM
Mezuniyet, Diploma, Kayıt Silme ve İzinlere İlişkin Esaslar

Mezuniyet notu
MADDE 44 – (1) Önlisans veya lisans programını tamamlayan öğrencilerin mezun

olabilmeleri için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
Onur ve yüksek onur ile mezuniyet
MADDE 45 – (1) Öğrenimlerini, normal öğretim süresini en çok bir yarıyıl fazlasıyla,

disiplin cezası almamış olmak kaydıyla tamamlayan öğrencilerden genel not ortalaması 3.50-4.00
arasında olanlar için yüksek onur, 3.00-3.49 arasında olanlar için onur belgesi düzenlenir.
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(2) Çift anadal programı öğrencileri için ikinci dal programına başladığı yarıyıl;  yük-
seköğretim kurumu içi ve kurumlar arası yatay veya dikey geçiş yapanlar için başlanılan yarıyıl
gözetilerek aynı düzenlemeler yapılır.

Diploma
MADDE 46 – (1) Girdikleri programı başarıyla tamamlayan öğrencilere diploma ve-

rilir.
(2) Diplomalarda öğrenim görülen program adı ve derecesi belirtilir.
(3) Lisans diplomalarında dekan veya yüksekokul müdürü ile Rektörün, önlisans dip-

lomalarında meslek yüksekokul müdürü ve Rektörün imzası bulunur.
Kayıt silme
MADDE 47 – (1) Kayıt silmeye ilişkin esaslar şunlardır:
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası alan öğrencinin kaydı ilgili yönetim kurulu kararıyla silinir.

b) Öğrenci Üniversiteden kendi isteğiyle kesin olarak ayrılmak isteyebilir. Bu öğrenci-
nin ilgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğüne bizzat dilekçe ile başvurması gerekir. Bu
istek ilgili yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanır.

c) Üniversiteden kaydı silinen öğrenciye istemesi halinde öğrenim durumunu gösteren
bir belge verilir.

Geçici ayrılma
MADDE 48 – (1) Öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla bir veya

iki yarıyıl öğrenimine ara vermesine izin verilir.
(2) Bir öğrenci, birden fazla geçici ayrılma isteminde bulunabilir. Ancak, geçici ayrılma

süresi, toplam dört yarıyıldan fazla olamaz.
(3) Geçici ayrılma süresi, normal ve azami öğretim süresine dahil değildir.
(4) Geçici ayrılmalarına izin verilen öğrencilerden öğretim ücreti aynen alınmaya de-

vam edilir.
İlişik kesme işlemleri
MADDE 49 – (1) Üniversiteden mezun olarak ya da kaydını sildirerek ayrılan öğren-

cinin, Üniversitenin ilgili birimlerinden ilişik kesme işlemlerini bizzat yapması gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 50 – (1) 9/6/2000 tarihli ve 24074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yedi-

tepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 3/4/2002 tarihli
ve 24715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Üniversiteye kayıtlı olan

öğrencilere bu Yönetmeliğin 50 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan yönetmeliklerin öğren-
cinin lehine olan hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik, 2013-2014 eğitim öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yeditepe Üniversitesinden:
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eği-

tim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci kabulü,

kayıt işlemleri, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,
a) Aile hekimliği (İntörnlük) dönemi: Öğretim programı kapsamında, VI ncı dönemde,

ağırlıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen ve alan çalışmalarını da kapsayan
ve gözetim altında icra dönemi veya mezuniyet eşdeğeri yeterlik ve yetkinliklerin uygulaması
ve tıp doktorluğu mesleğine geçiş niteliği taşıyan ve sonunda tıp doktorluğu diploması verilen,
aralıksız oniki aylık dönemi,

b) Başkoordinatör: Eğitim programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülme-
sini sağlamak üzere Dekan tarafından belirlenen öğretim üyesini,

c) Dekan: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
ç) Dekanlık: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
d) Ders kurulu: Fakültede ilk üç dönemde derslerin, konu bütünlüğünü esas alıp hüc-

reden sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte verildiği dersler
grubunu,

e) Ders kurulu başkanı: İlgili ders kurulunun eğitim programının bütünlüğünü ve dü-
zenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili dönemin koordinatörü tarafından görev-
lendirilen öğretim üyesini,

f) Dönem: Fakültedeki tek bir öğretim yılını,
g) Dönem Koordinatörü: Sorumlu olduğu dönemin eğitim programının bütünlüğünü

ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Dekan tarafından atanan öğretim üyesini,
ğ) Fakülte: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesini,
h) Fakülte Kurulu: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ı) Koordinatörler kurulu: Fakültede her öğretim yılında anabilim dallarının görüşleri

doğrultusunda öğretim, eğitim ve sınavların genel planlamasını yapan ve konular arasında
koordinasyonu sağlamakla yükümlü olan kurulu,

i) Senato: Yeditepe Üniversitesi Senatosunu,
j) Staj: Öğretim programı kapsamında, IV ve V inci dönemlerde, ilgili anabilim dalları

tarafından ağırlıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen ve sağlık durumları,
klinik durumlar ve hasta ve yakınlarının yönetimi bakımından öğrencilerin bilgi ve becerilerini
geliştirdikleri kuramsal ve uygulamalı dersleri,

k) Staj sorumlusu: Fakültede ilgili stajın, anabilim dalı başkanı tarafından görevlendi-
rilen öğretim üyesini,

l) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,
m) Yönetim Kurulu: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim şekli
MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, yıl geçme esasına göre yapılır.
Öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Fakültede normal eğitim-öğretim süresi yabancı dil hazırlık süresi ha-

riç altı yıldır. Öğrenci, altı yıllık öğretimini azami dokuz yılda tamamlamak zorundadır. Bu
süre içinde eğitimini tamamlayamayan öğrenciler hakkında, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.

Eğitim öğretim dili
MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dili İngilizce’dir. Fakülte klinik eğitiminde,

eğitim İngilizce veya Türkçe olarak yapılabilir.
Devam zorunluluğu
MADDE 8 – (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları dönemin laboratuvar çalışması, tartışma,

seminer, alan ve klinik çalışmaları ve benzeri uygulamalı ve kuramsal dersleri ile bunların ge-
rektirdiği ya da ilgili öğretim üyesinin gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katıl-
maları zorunludur. Devamsızlığı % 20’yi aşan öğrenciler derslerin dönem sonu ve dönem sonu
bütünleme sınavlarına alınmazlar.

(2) Uygulamalı derslere devamsızlığı % 20’yi geçmeyen, haklı ve geçerli kabul edilen
bir nedenle devamsızlık yapan öğrencinin, devam etmediği uygulamalı çalışmaları öğretim
üyesince gösterilen gün ve saatte telafi etmesi zorunludur.

(3) Öğrencinin ders kurulunun tamamına devam etmesi gerekir. Devam zorunluluğunu
yerine getirmeyen öğrenci ders kurulu sınavına alınmaz ve o ders kurulundan başarısız sayılır.
Ancak devamsızlığı ders kurulunun % 20’sini aşmayan ve haklı ve geçerli kabul edilen bir ne-
deni olan öğrencinin devamsızlığı kabul edilebilir.

(4) Stajın, mazeretli veya mazeretsiz % 20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci, staj sı-
navına ve staj bütünleme sınavına alınmaz ve öğrencinin o stajı tekrar etmesi gerekir.

Yatay geçiş
MADDE 9 – (1) Fakülteye eşdeğer eğitim yapan tıp fakültelerinden yapılacak yatay

geçişlerde; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Ku-
rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygu-
lanır. Ancak, adayların başvurularının kabul edilmesi için İngilizce yeterlik sınavını başarmış
olmaları gerekir. Bu öğrencilerin Fakültenin eğitim programına intibakları Yönetim Kurulunca
yapılır.

(2) Eğitime bir yıl ara verenlerin ve bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile
çıkarılmış olanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez. Fakülteye Üniversitenin başka prog-
ramlarından yatay geçiş yapılamaz.

Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 10 – (1) Fakülteye giriş hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin III üncü

dönem sonuna kadar geçen süre içinde Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden başarılı olması zo-
runludur. Aksi halde bu öğrenciler IV üncü dönem derslerine devam hakkı alamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav ve Değerlendirme Esasları

Sınav ve uygulama esasları
MADDE 11 – (1) Sınavlar kuramsal (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü)

ve/veya uygulamalı olarak yapılır.
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(2) Öğretim elemanlarınca uygulamalı dersler esnasında haberli ya da habersiz sınav
yapabilir.

(3) Kuramsal sınava girmek için öğrencilerin, açılan uygulamalı sınava girmiş olmaları
gerekir.

(4)  Sınav günleri ilan edildikten sonra ancak Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.
Sınavlar
MADDE 12 – (1) Sınavlar şunlardır:
a) Ders kurulu sınavı; ilk üç dönemde her ders kurulu sonunda yapılan sınavlardır.
b) Dönem sonu genel sınavı; I, II ve III üncü dönemin sonunda, son ders kurulu sına-

vının bitiminden en erken onbeş gün sonra bütün ders kurullarını kapsayacak şekilde yapılan
tek bir sınavdır.

c) Staj sınavı; IV üncü ve V inci dönemde her staj sonunda yapılan sınavlardır.
ç) Dönem sonu genel bütünleme sınavı; dönem sonu genel sınavının bitiminden en er-

ken onbeş gün sonra yapılan tek bir sınavdır.
d) Staj bütünleme sınavı; IV üncü  ve V inci dönemdeki stajlardan bir veya daha fazla-

sından başarılı olamayanların, o akademik yılın son stajının bitiminden en erken onbeş gün
sonra alındıkları staj bütünleme sınavlarıdır. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı ola-
mayan öğrenciye bir sonraki akademik yılda tekrar bu staj veya stajları tekrarlama hakkı verilir.
Yine başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı stajın bitiminden en erken onbeş gün sonra
kaldığı staj veya stajın bütünleme sınavlarına alınır.

Mazeret sınavı
MADDE 13 – (1) Ders kurullarına devam edip mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen

öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini izleyen yedi gün içerisinde bildirmeleri gerekir. Ma-
zeretleri, Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler Yönetim Kurulunca belirlenen bir tarihte
mazeret sınavına girer.

(2) Bir ders kurulunda kuramsal ve/veya uygulamalı derslerdeki devamsızlığı %20’yi
aşan ancak mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, devamsızlık süresi dönem bo-
yunca tüm ders kurullarının toplam ders saatinin %20’sini aşmadığı takdirde ilgili ders kuru-
lunun mazeret sınavına alınır.

(3) Dönem sonu sınavı, dönem sonu bütünleme sınavı, staj sınavı ve staj bütünleme sı-
navlarına mazeret sınavı açılmaz.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi, notlar
MADDE 14 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim üyesi tarafından,

dönem içindeki uygulama, laboratuar ve benzeri çalışmalar ile sınav ve akademik faaliyetler
göz önünde tutularak verilen notların sayısal değerlerinden başarı notu olarak bir harf notu ve-
rilir. Her bir dersten, harf notu olarak CC’nin altında alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.
Başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı Notu   Katsayısı
AA 4.0
BA 3.5
BB 3.0
CB 2.5
CC 2.0
FA 0.0 Başarısız (Devamsızlık nedeniyle dönem sonu ve staj sınavlarına girmeye

hak kazanamayan)
FF 0.0 Başarısız (Dönem sonu ve staj sınavlarına girip başarılı olamayan)
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Not ortalamaları
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin her dönem sonunda dönem not ortalaması ile genel not

ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir. Dönem içi sınav ve diğer çalışmaların dö-
nem sonu notu içindeki ağırlığı %30’dan az, %70’den fazla olamaz.

(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeriyle dönem sonunda alınan
harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımıyla elde edilir.

(3) Dönem not ortalaması, öğrencinin ilgili dönemde kayıtlı olduğu tüm derslerden ka-
zandığı toplam kredinin bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili dönem de dahil olmak üzere o zamana kadar
almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin bu derslerin kredi değerlerinin topla-
mına bölünmesiyle hesaplanır.

Aile hekimliği (intörnlük) dönemi başarı değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Aile hekimliği (intörnlük) döneminde öğrenciler her anabilim veya

bilim dalında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, al-
dıkları hasta öyküleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıl-
dıkları seminerler, toplantılardaki katılımları, kuramsal bilgi düzeyleri, genel davranışları ayrı
ayrı gözönüne alınarak başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve her staj için buna karşılık
gelen bir harf notu takdir edilir. Bu not mezuniyet derecesinin değerlendirmesine katılır.

Dönem tekrarı
MADDE 17 – (1) Her dönem, bir sonraki dönemin ön koşuludur. Bu nedenle, öğren-

cinin, bir üst döneme devam edebilmesi için bir dönemdeki tüm derslerinden başarılı olması
gerekir. Öğrenci dönem tekrarında başarılı olduğu derslerden muaftır.

(2) Aile hekimliği döneminde stajlardan bir veya bir kaçından başarısız olan öğrencinin,
azami öğretim süresi içinde bu staj veya stajları tekrar etmesi gerekir; bu süreler içinde mezun
olamayanlar hakkında, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sınavlara itiraz
MADDE 18 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkında, maddi hata nedeniyle sonuçların

ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi iş günü içerisinde yazılı olarak Dekanlığa itirazda bu-
lunabilir. Bu itirazlar, ilgili öğretim üyeleri tarafından yedi iş günü içinde gözden geçirilir ve
maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılmak üzere Dekanlığa bildirilir. Notlarda ya-
pılacak değişiklik Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 25/9/2013 tarihli ve 28776

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yö-
netmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 28/10/1999 tarihli ve 23860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ye-

ditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yeditepe Üniversitesinden:
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Yeditepe Üniversitesi İngilizce

Hazırlık Programında yapılacak eğitim ve öğretimde uygulanacak usul ve esasları düzenle-
mektir.

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Hazırlık Programı: Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programını,
b) IBT: Internet-Based Test sınavını,
c) IELTS: International English Language Testing System sınavını,
ç) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,
d) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,
e) Rektörlük: Yediepe Üniversitesi Rektörlüğünü,
f) TOEFL: Test of English as a Foreign Language sınavını,
g) Senato: Yeditepe Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ve Sınavlar

Akademik dönemler ve eğitim süresi
MADDE 4 – (1) Hazırlık programı; güz, bahar ve yaz olmak üzere üç akademik dö-

nemden oluşur. Bu dönemler sonunda başarılı olamayan öğrencilere bir yıl süreyle destek eği-
timi uygulanır.

Yabancı dil yeterlik sınavı
MADDE 5 – (1) Her akademik yıl başında, Rektörlükçe ilan edilecek gün, saat, ve yer-

de Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yapılır. Yabancı Dil Yeterlik sınavında 100 puan üzerinden 60
alan öğrenci başarılı sayılır. Yabancı Dil Yeterlik sınavının lisans eğitimi için geçerlilik süresi
iki yıldır.

(2) Yabancı Dil Yeterlik Sınavında mazeret kabul edilmez.
(3) Yabancı Dil Yeterlik Sınav tarihinden geriye doğru iki yıl içinde: TOEFL sınavına

girip Yeditepe Üniversitesi kurum kodunu kodlamak koşulu ile TOEFL sınavından yazılı sis-
temde 550, bilgisayar tabanlı IBT sınavından 79 veya IELTS (akademik) sınavından reading
notu en az 6 olmak koşuluyla toplam 6,5 aldığını belgeleyen öğrenci Yabancı Dil Yeterlik sı-
navından muaf tutulur. TOEFL sonuçlarının geçerli olabilmesi için, öğrencilerin bu sınavı Üni-
versite tarafından kabul edilen merkezlerin birinden alması gerekir.
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Yabancı dil seviye tespit sınavı
MADDE 6 – (1) Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarısız olan veya bu sınava girmeyen

yeni kayıtlı öğrenciler Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına girmek zorundadırlar. İngilizce Ha-
zırlık Programında öğrenimine devam ederken Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girip başarılı ola-
mayan öğrenciler yeniden Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına girebilirler.

(2) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında mazeret kabul edilmez.
(3) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre öğrenciler bu Yönetmelikte ön-

görülen eğitim gruplarından birine yerleştirilirler.
Kısa süreli sınavlar, ara sınavlar ve mazeret sınavı
MADDE 7 – (1) Her grupta eğitim-öğretim dönemi içinde Hazırlık Programı Koordi-

natörlüğünce uygun görülecek sayıda kısa süreli sınavlar ve ara sınav yapılır.
(2) İngilizce Hazırlık Programı Koordinatörlüğünce kabul edilen bir nedenle ara sınava

girmeyen öğrenci, bu durumunu gösteren belgeyle birlikte sınavın bitiminden itibaren yedi gün
içinde Öğrenci İşleri Birimine başvurduğu takdirde mazeret sınavına alınır. Mazeret sınavının
tekrarı yoktur.

Dönem sonu final sınavı ve başarı notu
MADDE 8 – (1) Her grupta eğitim-öğretim dönemi sonunda dönem sonu sınavı (final)

yapılır.
(2) Dönem sonu sınavında mazeret kabul edilmez.
(3) Öğrencinin başarılı sayılması için dönem sonu sınavında 100 tam not üzerinden en

az 60 not almış olması ve başarı notunun da en az 60 olması gerekir. Başarı notu, derse katılım
notunun % 5’i, kısa süreli sınav notlarının % 5’i, ara sınav notu ortalamasının % 30’u ve dönem
sonu sınavı notunun % 60’ı toplanarak bulunur. Final sonuçlarına itiraz süresi, sonuçların ila-
nından itibaren yedi iş günüdür.

Dönem sonu ek sınav hakkı
MADDE 9 – (1) Devam zorunluluğunu yerine getirdiği ve dönem sonu sınavında 60

aldığı halde başarı notu 50 ile 59 arasında kalan öğrencilere bir sınav hakkı daha verilir. Bu sı-
navda 59 ve daha aşağı not alan öğrenci başarısız sayılır ve öğrenim gördüğü dönemi tekrar
etmek zorundadır.

(2) Devam zorunluluğunu yerine getiren ve dönem sonu sınavında 55 ve üzeri bir not
alan, ancak başarı notu 60 ve üzeri olan öğrencilere bir sınav hakkı daha verilir. Bu sınavda 59
ve daha aşağı not alan öğrenci başarısız sayılır ve öğrenim gördüğü dönemi tekrar etmek zo-
rundadır.

(3) Dönem Sonu Ek Sınavında mazeret kabul edilmez.
İngilizce hazırlık eğitimi grupları
MADDE 10 – (1) Hazırlık programında eğitim-öğretim aşağıda belirlenen üç grupta

yapılır:
a) A Grubu (İleri Düzey): Eğitim-Öğretim süresi bir dönem olup bu süre sonunda ba-

şarılı olan öğrenci, fakültesine gider, aksi halde aynı grupta öğrenimini tekrarlar.
b) B Grubu (Orta Düzey): B grubunda başarılı olan öğrenci, bir üst grup olan A Grubuna

devam eder. Başarısızlık halinde, aynı grupta öğrenim tekrar edilir.
c) C Grubu (Başlangıç Düzeyi): C grubunda başarılı olan öğrenci, bir üst grup olan B

Grubuna devam eder. Başarısızlık halinde, aynı grupta öğrenim tekrar edilir.
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(2) Senato, Fakültelere geçiş için Hazırlık Okulundan A grubu dışında diğer gruplardan
birinin yeterli olabileceğine ve belirlenen bu gruplardaki öğrenimini tamamladıktan sonra fa-
kültelerine devam etmelerine karar verebilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 11 – (1) İngilizce Hazırlık Programında devam zorunludur. Dönem içinde

mazeretli ya da mazeretsiz ders/saat bazında eğitim-öğretim süresinin % 20’sini aşan devam-
sızlık halinde, öğrenci dönem sonu sınavına girme hakkını kaybeder ve öğrenim gördüğü grubu
tekrar eder.

Ek sınav hakkı ve Türkçe öğretim yapılan programlara geçiş
MADDE 12 – (1) İngilizce Hazırlık Programı eğitim-öğretimini iki yılın sonunda ba-

şarıyla tamamlayamayan öğrenciler, ücretsiz kayıt dondurarak sene içinde yapılacak olan veya
bir sonraki akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik (proficiency) sınavlarına girebilirler
veya eğitim ücretlerini yatırmak koşuluyla kaldıkları kurda eğitimlerine devam edebilirler. Bu
öğrenciler de gerek sene içinde yapılacak olan gerekse akademik yıl başında yapılan İngilizce
Yeterlilik (proficiency) sınavına girme hakkını kullanabilirler.

(2) Derslere devam etsin veya etmesin hangi kurda olursa olsun tüm Hazırlık Okulu
öğrencileri, akademik yılın başında verilen İngilizce Yeterlilik (proficiency) sınavına girebi-
lirler.

(3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) veya
Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS) sonuçlarına göre
merkezi yerleştirme, özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim prog-
ramları hariç, ile yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam
etmesine rağmen başarısız olan öğrencilerin, başvurmaları halinde hazırlık sınıfında başarısız
oldukları programa eşdeğer Türkçe öğretim yapılan, Türkçe öğretim yapılan eşdeğer program
yoksa, başarısız oldukları programa yakın programların birinci sınıflarına yerleştirilme işlemleri
ÖSYM tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yeditepe Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği, Yüksek Öğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 23/3/2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ye-

ditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

25 Eylül 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28776 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Van 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2013/85 

Karar No : 2013/224 

Açıktan hırsızlığa teşebbüs suçundan sanık Selçuk Çevik hakkında mahkememizde açılan 

kamu davasının yapılan yargılaması sonunda; 

Van-Saray Merkez mah/ köy Nüf. kayıtlı Rıfat ve Dilşah oğlu, 12/01/1985 doğumlu sanık 

Selçuk Çevik hakkında Mahkememizin 06/06/2013 tarih ve 2013/85 esas, 2013/224 karar sayılı 

ilamı ile verilen 10 ay hapis cezasının ERTELENMESİNE karar verildiği, 

Sanığın bulunamaması nedeniyle gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı 

yasanın ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, takip eden 7 gün 

içerisinde de temyiz olunmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur. 7801 

—— • —— 

İzmir 14. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/701 

Karar No : 2013/129 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 11/03/2013 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ 

BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan İsmail ve Mercan oğlu, 

10/02/1970 doğumlu, Malatya, Doğanşehir, Topraktepe mah/köy nüfusuna kayıtlı TANER 

KARAMANOĞLU’nun dosyada mevcut: adresine tebligat yapılamamış başkaca adresi de tesbit 

edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar 

verilmiş olup, ilan olunur. 7754 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

B TİPİ W-OTOMAT VE OTOMAT RAYI 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 ile 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 24 08 

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

2 - İhale konusu malın 

A - a) Dosya No : 2013/68 

b) Niteliği, türü ve miktarı : B TİPİ W-OTOMAT VE OTOMAT RAYI ALIMI 

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

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

e) İhale tarihi ve saati : 09.10.2013 Saat: 14.00 

3 - İhalenin 

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

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin 

    yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb.: TR87 0001 5001 5800 7287 

7572 71 

  Afşin Ziraat Bankası Şb.: TR17 0001 0003 9037 

7120 4354 40'no'lu hesaba 

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 belirtilen tarihlerde 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. 7910/1-1 
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ARSA VERİLMEK SURETİYLE İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Bayındır Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Torbalı İlçesi, Eğerci Köyü Koru Mevkii, 

L18C13B-L1 Pafta 918 Parseldeki 149.125,00 m2 tarlanın verilmesine karşılık, avan projeleri ve 

mahal listeleri dokümanda verilmiş olan İdare binası ve Hizmet evi binasının Mithatpaşa 

Mahallesi Hükümet Önü Caddesi No:14 Bayındır/İZMİR Adresindeki Mülkiyeti Orman Genel 

Müdürlüğüne ait 105 Ada 57 Parsel ve 97 Ada 2 Parsel üzerine yüklenici tarafından bedel talep 

edilmeden yaptırılması ve 279.082,00 TL ilave bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 

birinci ve 36. Maddeleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İHALENİN BEDELİ TARİHİ VE YERİ 

1 - MUHAMMEN BEDEL : 2.386.000,00 TL (Yaptırılacak iki adet bina ve 279.082,00 TL 

ilave bedel) 

2 - TARİHİ : 22.10.2013 Saat 14:00 

3 - YERİ : Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu, Mithatpaşa 

Mahallesi, Hükümet Önü Caddesi No: 14 BAYINDIR/İZMİR 

4 - Geçici Teminat (Muhammen Bedelin % 3’ü): 71.580,00 TL (Yetmişbirbinbeşyüzseksen 

TL). Üzerine ihale yapılanların Geçici teminatları, ihaleden sonra kesin teminat ve depozitolarının 

yatırılması ve sözleşmenin yapılmasını müteakip; üzerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici 

teminatları ise ihaleden sonra geri verilir. 

5 - Kesin Teminat ı: İhale bedelinin %6’sıdır 

6 - İşin Süresi: İhaleye konu işin süresi 18 aydır. Sözleşmenin imzalanıp noterlikçe 

onaylandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır. 

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

7-1) Kanuni ikametgah sahibi olduklarını gösterir belge 

7-2) Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası bildirmeleri, 

7-3) İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olduğuna dair belge, Tüzel kişi 

olması halinde ise, T.C Kanunlarına göre ve Türkiye’ de kurulmuş Tüzel kişiliğin sicile kayıt 

belgesi 

7-4) Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

7-5) Şekli ve içeriği Şartname ekinde belirlenen teklif mektubu. 

7-6) İhale Şartname ve eklerinin (ihale dokümanının) satın alındığına dair belge 

7-7) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesini, (ihale ortak girişimin üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesi verilir.) 

7-8) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

7-9) İsteklinin %3 geçici teminatı karşıladığına dair belge 

İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda teminat olarak kabul edilen değerlerden 

herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar 

Bayındır Orman İşletme Müdürlüğünün, Ziraat Bankası Bayındır ŞUBESİ İBAN NO: 

TR450001000139127365235001 nolu hesabına veya Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü Döner 

Sermaye Saymanlığına yatırılıp alındı makbuzlarını istenen evraklar ile birlikte komisyon 

başkanlığına vereceklerdir. 
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Geçici Teminat, Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz olması şarttır. 

Belgeler asıl ya da noter tasdikli suret olacaktır. 

8 - İhale Şartnamesi ve ekleri (ihale dokümanı) Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü, 

Mithatpaşa Mahallesi; Hükümet Önü Caddesi, No: 14 adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 200 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale Şartnamesi ve 

eklerini (ihale dokümanı) satın almaları zorunludur. 

9 - Tekliflerin Sunulma Şekli 

9-1) Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerir. 

a) İç Zarf, (Teklif mektubu doldurularak iç zarfa konur, zarfın yapıştırılan yerli istekli 

tarafından imzalanır veya mühürlenir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak 

göstereceği açık adresi yazılır.) 

b) İsteklinin teklifinin değerlendirmeye alınabilmesi için “ihaleye katılabilmek ve Yeterli 

Görülmek İçin İstenen Belgelerin” eksiksiz olarak dış zarf içinde bulundurulması gerekmektedir. 

c) İDARE adına alınmış 71.580,00 TL (Yetmişbirbinbeşyüzseksen TL) tutarında geçici 

teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 

İsteklinin teklifinin değerlendirmeye alınabilmesi için Teklif Mektubunun bulunduğu iç 

zarfın ve istenilen diğer belgelerin içinde bulunduğu dış zarfın ağzının yapıştırılmış, imzalanmış, 

mühürlenmiş, üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu 

yazılmış olması gereklidir. Teklif mektuplarında şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğinin 

belirtilmesi ve teklif edilen fiyatların hem rakamla hem de yazı ile açık olarak yazılması, 

şartnamelere aykırı beyan ya da taahhüt içermemesi, teklif mektubunda silinti ve kazıntı 

olmaması şarttır. Aksi takdirde teklif değerlendirmeye alınmaz. 

9-2) İstekliler, içinde iç zarf ve diğer evrakların bulunduğu dış zarftan oluşan Tekliflerini, 

ihale tarihi olan 22.10.2013 Salı Günü saat 14:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında 

Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü, Mithatpaşa Mahallesi; Hükümet Önü Caddesi, No: 14 

adresindeki İhale komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul 

edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. 

9-3) Teklifler İadeli Taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek 

tekliflerin ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Pastadaki gecikme 

nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve 

değerlendirmeye alınmaz. 

9-4) Komisyon Başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve 

değiştirilemez. 

10 - İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte 

serbesttir. 

11 - 2886 sayılı yasaya göre ihaleye katılması yasak olanlar ihaleye katılamaz. 

12 - İstekliler tekliflerini, avan projesi ve mahal listesi ihale şartnamesi ekindeki 

dokümanda verilmiş olan iki adet binayı yapmayı taahhüt etmek ve 279.082,00 TL ilave bedele 

ek olarak kapalı teklif usulü ile pey sürerek artırmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun 

bedel; teklif edilecek bedellerin en yükseğidir. 

13 -İhale üzerine kalan isteklinin, idare tarafından ihale kararının kendine tebliğinden 

itibaren onbeş (15) gün içinde, ihale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçların tamamını Bayındır 

Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına veya teminatlar Bayındır Orman İşletme 

Müdürlüğünün, Ziraat Bankası Bayındır ŞUBESİ İBAN NO: TR450001000139127365235001 

nolu hesabına nakden ve peşin olarak yatırması, sözleşme imzalanması ile ilgili işlemleri 

tamamlayarak geçici teminatı kati teminata çevirip, imzalanmış sözleşmeyi notere onaylatarak 

idareye teslimi şarttır. 

İlan olunur. 7948/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır. 

 

Mahalle Ada Parsel Alan(m²) 

Muhammen 

Bedel 

(TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) İmarı İhale Tarih/Saat 

Şambayadı 5300 17 18.497,00 5.549.100,00 166.473,00 
1.20 Yoğunluklu 

Mesken 
09.10.2013/14:00 

Şambayadı 5300 18 29.910,00 8.973.000,00 269.190,00 
1.20 Yoğunluklu 

Mesken 
09.10.2013/14:15 

Şambayadı 5300 19 28.347,00 8.504.100,00 255.123,00 
1.20 Yoğunluklu 

Mesken 
09.10.2013/14:30 

 

2 - İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. 

3 - Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak 

ve İstimlak Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir. 

4 - Geçici teminat muhammen bedelin %3’ü kadardır. 

5 - İsteklilerden istenen belgeler; 

a) Teklif mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut), 

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu 

c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti 

d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi) 

e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin 

adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibarıyle son bir yıl için düzenlenmiş noter 

tasdikli vekâletname, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 

olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 

kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge 

ve imza sirküleri 

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 

taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek. 

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi. 

6 - Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen teklifler 

ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelen 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

7 - İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından 

onaylanacak ya da iptal edilecektir. 

8 - İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi 

alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine peşin olarak yatıracaktır. Ancak ihaleyi alanın talebi 

doğrultusunda ve İdarenin onayı olduğu takdirde yıl sonunu geçmemek üzere ÜFE oranında faiz 

uygulanarak taksitlendirme yapılabilir. 
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9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi 

ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. 

10 - Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale 

bedelinin tamamını Belediyemiz veznesine yatırdıktan sonra tapu tescil işlemi gerçekleşecektir. 

11 - Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu 

satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır. 

12 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peşin veya peşinatı ödemediği 

takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir. 

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

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

14 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 

uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

15 - Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun 

olarak hazırlayacakları ihale zarfını 09/10/2013 günü ihale saatine kadar Yazı İşler ve Kararlar 

Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur. 

16 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

17 - Basılı evrak bedeli KDV dahil 50 TL (Elli Türk Lirası) dir. 7981/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:       

1 - Satışa esas bedeli en az 64,80 TL ile en çok 113.315,40 TL arasında değişen; 

01.10.2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 6,48 TL, en çok 

11.331,54 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 62 Grup Muhtelif Eşya ( Kamera Lensi, 

Ütü, Saç maşası, Kartuş, Usb Kablosu, Bayan Ayakkabısı vs); açık artırma suretiyle, TASİŞ 

Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 02/10/2013 

tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye 

www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04, (05), (06), (07) 

dahili 116 - 153 - 162 - 131 numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 

numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 

numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil 

olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına 

katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, 

elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

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

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

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 7969/1-1 
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2240 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan 2240 adet dizüstü bilgisayar 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04/10/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7992/1-1 
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A4 CEVAP KAĞIDI VE I. HAMUR BOBİN KAĞIT SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 

Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı’nca 2013 yılı 8.Sınıf Merkezi Sistem 

Sınav Uygulamasında kullanılmak 7.500.000 adet A4 Cevap Kağıdı ve 120 ton I. Hamur bobin 

kağıt kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, ticari şartnamemiz ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

MALZEMENİN GRUBU MİKTARI 
NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

A4 Cevap Kağıdı 7.500.000 adet Teknik Şartname 04.10.2013 

I. Hamur bobin kağıt 120 ton Teknik Şartname 04.10.2013 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için, 100.-TL ihale 

evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 

açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 

araştırması yaptırılacaktır. 

4 - İhaleden 3 gün önce teklif edilecek A4 Cevap kağıtlarından en az 1.000 adet Kurumun 

baskı makinelerinde ve optik okuyucularında test edilip uygunluk belgesi alınacak ve ihaleye bu 

belge ile katılanacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi A4 

Cevap Kağıdının tamamı için ayrı, Bobin kağıdının tamamı için ayrı olmak üzere kısmi teklif de 

verilebilecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren ENAZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT 

verilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. 

Duyurulur. 7993/1-1 
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7 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Marmara Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul 

Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı ihtiyacı 7 kalem laboratuvar cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi 

ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

EKONOMİ BAKANLIĞI MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL 

LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MALZEME LİSTESİ 

SIRA 

NO 
MALZEMENİN CİNSİ 

ÖLÇÜ 

BİRİMİ 
MİKTAR 

İHALE 

DOKÜMAN 

BEDELİ 

1 
YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI 

KROMATOGRAFİ 
ADET 1 

100.-TL 

2 GAZ KROMATOGRAFİ SİSTEMİ ADET 1 

3 KÜL FIRINI  ADET 1 

4 NEM ÖLÇER CİHAZI ADET 1 

5 ELEKTRİKLİ ET KIYMA MAKİNESİ ADET 1 

6 RONDO DOĞRAYICI ADET 1 

7 ELEKTRİKLİ KAHVE ÖĞÜTÜCÜ ADET 1 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya 

Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04/10/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dökümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 

verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7994/1-1 
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KURUMUMUZ MÜESSESELERİNE AİT AMBULANS ARAÇLARININ İLGİLİ 

YÖNETMELİKLERE GÖRE TS EN 1789+A1 STANDARTLARINA UYGUN 

HALE GETİRİLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 78 / Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin adı :  Birimi: Miktarı: 

    AMBULANS REVİZYONU  TL/Araç 4 Adet 

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 05.11.2013- saat 15:00 

c) Dosya no : 1313829 

d) İhale kayıt no : 2013/132426 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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

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

ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
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k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

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

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

5.1.1. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu 

belgelerin taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler İdari 

şartname Madde 55 de belirtilmiştir. 

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

7 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

8 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

9 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

10 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler en geç 05.11.2013 Salı Günü – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 7972/1-1 
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ŞERİTLİ AHŞAP TESTERE TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : ŞERİTLİ AHŞAP TESTERE TEZGAHI alımı 4734 

sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/132076 

Dosya no  : 1322552 

1 - İdarenin :  

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

67090-ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 adet şeritli ahşap testere tezgahı 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi İşyeri 

Armutçuk/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür. 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 10.10.2013 Perşembe günü saat : 15:00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

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

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

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

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

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

gereken kriterler; 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

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

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

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

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

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 10.10.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 7971/1-1 
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ÇEKME – BASMA TEST CİHAZI MODERNİZASYONU YAPTIRILACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : Çekme – basma test cihazı modernizasyonu 4734 sayılı 

kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2013/132522 

Dosya no  : 1325866 

1 - İdarenin :  

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

67090-ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İhale Konusu Malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  :  Çekme – basma test cihazı modernizasyonu (1 adet)  

b) Teslim yeri  : TTK Genel Müdürlüğü – Muayene ve Tesellüm İşleri 

Şube Müdürlüğü. ZONGULDAK 

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

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 03.10.2013 Perşembe günü saat : 15:00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

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

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

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

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

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

gereken kriterler; ……………………………….. 

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

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

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

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

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

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 03.10.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 7970/1-1 
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TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI CEYLANPINAR TARIM 

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN SAĞIM DAHİL KOYUN SÜTÜ SATIŞI VE 

MANDIRA KİRALAMASI YAPILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1-a) Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünün bir yıllık tahmini 2.500 Ton olmak üzere 

5 (Beş)yıllık toplam tahmini 12.500 ton Koyun sütünün, otomatik süt sağım tesisinde sağımı, 

nakliyesi ve depolanması müşteri tarafından yapılması kaydıyla beş (5) yıl süreyle satışıdır. 

b) Müşterinin talep etmesi ve Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde işletmemizde 

mevcut mandırayı tadilat yaparak üretime kazandırabileceği gibi, isterse İşletmenin göstereceği 

yere Projesinin Genel Müdürlük tarafından onaylaması kaydıyla yeni tesis inşa edebilecektir. 

Müşteri, mandıra tadilat veya yeni tesis kurumuyla ilgili tüm giderleri karşılamak zorundadır. 

İşletme bu konuda kesinlikle her hangi bir ödeme yapmayacaktır. Mevcut mandırada yapılacak 

tadilatlar ya da yeni inşa edilecek tesisler TİGEM’in malı olacak ve taahhüt süresinin sonunda her 

hangi bir ücret talep edilmeden olduğu gibi TİGEM’e bırakılacaktır. 

2 - İhale 25/10/2013 Cuma günü saat 15.00’de TARIM İŞLETMELERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez 

Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır. 

3 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR 

a) Tahmin edilen koyun sütü üretim miktarları, muhammen bedel ve geçici teminat 

tutarları aşağıya çıkarılmıştır. 

 

İŞLETME 

ADI 
CİNSİ 

TAHMİNİ 

5 (BEŞ) YILLIK 

MİK. (Kg.) 

MUH. FİYATI 

(TL/Kg) 

MUHAMMEN 

TUTARI (TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(% 3) 

Ceylanpınar 

TİM. 

Koyun 

Sütü 
12.500.000 1,166180 14.577.250,00.- 437.317,5 

 

b) Bu şartnamenin 1/b maddesi doğrultusunda; Mandıranın kira bedeli, kullanımının talep 

edilmesi halinde (mevcut tesis yada yeni tesis) birinci 5(Beş) yıllık dönemde aylık olarak 

1.500,00.-TL/Ay (60 ay) +KDV (%18), ikinci 5 (Beş) yıllık dönemin devam etmesi durumunda 

aylık olarak 2.500,00.-TL/Ay (60 Ay) kira ödeyecektir. Kira bedeli her ayın sonunda tanzim 

edilecek fatura karşılığında takip eden ayın 10.gününe kadar ödenecektir. Müşteri mandırayı 

(mevcut tesis yada yeni tesis) kullanmayı talep etmediği taktirde kira bedeli ödemez 

4 - Koyun Sütünün sağımı ve nakliyesi müşteriye ait olmak üzere; 

a) Koyun sütü satış fiyatının belirlenmesinde; Ulusal Süt Konseyince üç ayda bir (Üç 

aydan az veya üç aydan fazla olması durumunda Konseyin belirlemiş olduğu fiyat geçerli 

olacaktır. İnek sütü nün satış fiyatı litre olarak belirlenmiş olup, İşletmenin satış fiyatı ise kğ 

olarak belirlenmiştir. Litrenin kğ’a çevrilmesinde inek sütünün yoğunluk oranı 1,029’dur) 

belirlenen inek sütü satış fiyatının (TL/KĞ) üzerine +%....... artırım şeklinde yapılacak ve o 

dönem için esas alınacak Koyun sütü satış fiyatı olacaktır. Artırım oranı 

%20’den(Yüzdeyirmi)aşağı olmayacaktır. 

İhalede belirlenecek %...... (Yüzde………) artırım oranı sabit bir değer olup, beş(5) yıl 

süreyle geçerli olacaktır. 

b) Fiyat Türk Lirasına göre belirlenecektir. 

5 - İhale Şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA) ve İlgili İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir. 
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6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve yapılan 

ihale bir satış ihalesi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi değildir. Bu ihale 

TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

İlan olunur. 

ADRES:  

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA 

Tel : 0 312 417 84 70-80 

Fax : 0 312 425 59 55 7989/1-1 

—— • —— 
3 KALEM LİSANS SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı verilen lisanslar 

kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

 

MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

Windows Server 2012 Data Center LicSA OLP Acdmc 2 Proc   18 Adet 

Windows Server 2012 Std LicSA OLP Acdmc 2 Proc   13 Adet 

Windows Server CAL LicSA OLP Acdmc DvcCAL 100 Adet 

 

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 Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 Fatih/İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 21 EKIM 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 22 EKIM 2013 günü saat 14:30’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. 7995/1-1 

—— • —— 
VAKIF KÜLTÜR VARLIĞI TAŞINMAZIN RESTORASYON KARŞILIĞI VE 

İŞLETME ŞARTLI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Fatih (Eski Eminönü) İlçesi, Beyazıt Mahallesi, Çarşı Kapı Nuruosmaniye 

Caddesi ve Kalpakçılar Caddesine Cepheli, Sandal Bedestanı Sokak ve Muhafazacılar Sokak 

Cepheli, tapunun 5 pafta, 2734 ada, 7-42-43-45 parselinde, toplam 1.891,47 m2 yüzölçümlü, 

sandal bedestanı, arsa, harap dükkan vasıflı Vakıf Kültür Varlığı Taşınmaz, 2008 tarih ve 26993 

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

Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24-1-a Maddesi 

Gereği “Açık Teklif Yöntemi” ile 20 yıl süreyle Restorasyon Karşılığı ve İşletme Şartlı Kiralama 

ihalesine çıkartılmıştır. 
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İli ve İlçesi : İstanbul İli, Fatih (Eminönü) İlçesi, 

Mahallesi : Beyazıt 

Caddesi : Çarşı Kapı Nuruosmaniye Caddesi ve 

Kalpakçılar Caddesine Cepheli 

Sokak : Sandal Bedestanı Sokak ve Muhafazacılar Sokak 

Cepheli 

Pafta/Ada/Parsel : (5)-(2734)-(7-42-43-45) 

Yüzölçümü : 7 parsel (1.887,17 m2)-42 parsel (1,23 m2), 43 

parsel (1,23 m2), 45 parsel (1,84 m2), 

Vasfı : Sandal bedestanı, arsa, harap dükkan 

İşin Nev’i ve Niteliği : Uygulama (Restorasyon)-Tescilli Kültür Varlığı 

Restorasyon Bedeli : 2.930.897,57 TL. 

Geçici Teminat Miktarı : 87.926,93 TL. 

İşletme Teminatı : İhale sonucu oluşacak yıllık kira bedelinin 

%6’sıdır. 

İhalenin Yapılacağı yer : Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No:2 Kat:7 

İhale Salonu Taksim-Beyoğlu-İstanbul 

İhale Tarihi ve saati : 10.10.2013-Saat:14.00 

İdarenin Telefon ve Faks Numarası : 0212 2518810-0212 2436459 

I - Vakıflar Genel Müdürlüğünün 22.05.2013 tarihli Olurunda belirtilen asgari şartlar; 

1 - İşin süresi ve kira ödemelerinin, taşınmazın tümüyle boşaltıldığı tarihten itibaren 

başlatılması, ancak bu tarihin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yılı geçmemesi, 

2 - İşin süresi ve kira ödemelerinin başladığı tarihten itibaren ilk 3 yıl aylık (170.000,00 

TL+ihale artışı) kadar kira alınması, 4. yıl aylık (260.000,00 TL+ihale artışı) kadar kira alınması, 

sonraki yılların kira bedellerinin, işin toplam süresi olan 20. yılın sonuna kadar her yıl yıllık ÜFE 

oranında arttırılarak (bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim 

(%) Oranı esas alınarak) belirlenmesi, 

3 - Projelerin hazırlanması ve restorasyon aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca 

zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve 

işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların 

yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya 

sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması, 

4 - Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerinde haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 

konulmaması, 

5 - İlgili mevzuata aykırı olarak sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi 

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

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

6 - Restorasyon bitirilip işletmeye geçilinceye kadar, taşınmazların başka amaçla 

kullanılmaması, sözleşme süresi sonunda çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve 

bedel talebinde bulunulmaksızın İdareye teslim edilmesi, 

7 - İşin süresi ve kira ödemelerinin başladığı tarihten itibaren ilk 18 ay içerisinde 

(Geleneksel Ticaret) imarına uygun olarak tüm projelerin hazırlanması, ilgili tüm kurum ve 

kuruluşlardan onaylatılarak inşaat ruhsatının alınması, sonraki 18 ay içerisinde restorasyonun 

bitirilerek işletmeye geçilmesi, 

8 - Söz konusu taşınmazın toplam 20 yıl süreyle restorasyon karşılığı kiralanması ve 

işletilmesi işidir. 



25 Eylül 2013 – Sayı : 28776 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No:2 

Taksim-Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 

7.katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III - İhale dökümanı, mesai saatleri içerisinde, Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No:2 

Kat:5 İhale Bürosu Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresinde görülebilir veya İstanbul Vakıflar 1.Bölge 

Müdürlüğü adına şartname bedeli olarak Vakıfbank Taksim Şubesi nezdindeki 

TR100001500158007285989280 hesap numarasına, işin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin 

adı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle 100,00 (yüz) TL. yatırılarak alınmış makbuz 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 

almaları zorunludur. 

IV - İhaleye katılabilmek için; İstekliler ihale dökümanına göre hazırlayacakları 

tekliflerini, yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 

5.katında bulunan Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Bürosuna teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

V - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

1. Şartname eki örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için 

telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi. 

2. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli sureti, 

3. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belgenin aslını veya noter tasdikli sureti (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin 

belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.), veya idarece “aslı idarece 

görülmüştür” yapılmış sureti. 

4. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli sureti, 

5. Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesi, 

6. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

aslı veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti. 

7. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması 

gerekir.) aslı veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti. 

8. İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması 

gerekir.), aslı veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti. 

9. Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi, 

10. İlgili Bankadan alınacak şartname eki örneğe uygun banka referans mektubu 

(muhammen bedelin %50'si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya %50'si kadar kullanılmamış 

teminat kredisi), 

11. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 
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İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi 

üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi. 

12. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye 

genelinde prim borcu olmadığına dair ıslak imzalı belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin 

verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya 

Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu 

olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet 

üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belge veya teyidinin internet 

üzerinden yapılamaması halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili kişilerince “Elektronik 

imza suretiyle imzalanan belgenin aslının aynıdır” şeklinde ad, soyad, unvan belirtilmek suretiyle 

imzalanmış ve mühürlenmiş belge. 

13. İstekliye ait restorasyon işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin noter 

tasdikli sureti veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış suretinin verilmesi veya isteklinin 

restorasyon işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin ticari 

faaliyetleri arasında restorasyon işi ile ilgili bir husus bulunmaması halinde restorasyonu benzer iş 

bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye yaptıracağına ilişkin ekli örneğine uygun alt 

yüklenici taahhütname. 

14. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

yazılı beyanı. 

15. Şartname eki örneğe uygun teknik personel taahhütnamesi. 

16. Şartname eki örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı 

beyan. 

17. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen Şartname eki örneğe uygun teklif mektubu. 

18. İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Taksim Şubesi nezdindeki 

TR100001500158007285989280 hesap numarasına, işin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin 

adı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle belirtilen tutara ilişkin nakit olarak yatırılmış geçici 

teminata ilişkin alındı makbuzu veya İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına şartname eki 

örneğe uygun ilgili banka şubesinden alınmış banka geçici teminat mektubu (Banka Şube 

Limitlerini Gösterir Limit İçi ve süresiz olacaktır.) 

19. Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerensinden herhangi bir evrakın alınması, 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

20. Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

21. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (11), (12), (16) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir. 

VI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

VII - Bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu hükümleri uygulanmayıp, “2008 tarih ve 26993 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmeliği” esasları uygulanacaktır. 

İlan olunur. 7944/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI DEĞİRMEN YALITIM PLAKASI ALINACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Değirmen yalıtım plakası açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret(@)seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik şartnamedeki özelliklerine göre 2 Kalemde 

toplam 700 Adet. 

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 45 (Kırkbeş) 

takvim gününde teslim edilecektir. 

d) Dos. No : 58 SEAS 13/122           2013/129940 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 22.10.2013 Salı günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ ambarı. 

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve ¨ 50,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokumanı almak isteyenler, posta masrafı 

hariç ¨50,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler 22.10.2013 Salı günü saat 15:00'a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü' ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi 

düzenlenecektir. 

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. 7946/1-1 
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HARMANDERE 3962 ADA 3 PARSELDE KAT KARŞILIĞI 

İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Pendik Belediye Başkanlığından: 

1 - İHALE KONUSU: Mülkiyeti Pendik Belediye Başkanlığına ait olan Pendik 

Harmandere Mahallesi, 240EG4B Pafta 3962 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kat karşılığı 

konut inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif 

usulü arttırma suretiyle ihale edilecektir.  

2 - İHALE KONUSU TAŞINMAZ: 

İLİ İLÇESİ BÖLGE PAFTA ADA PARSEL 
Toplam Arsa 

Alanı (m2) 
Emsal 

İSTANBUL PENDİK HARMANDERE 240EG4B 3962 3 10.000 1,20 

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 

10/10/2013 tarih perşembe günü, saat 14.30’da “Batı Mahallesi 23 Nisan Caddesi No: 11 

Pendik/İSTANBUL” adresindeki, Pendik Belediye Başkanlığı Binası, Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

4 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Güllübağlar Mah. Azizoğlu 

Cad. No: 156 Pendik/İSTANBUL adresindeki Pendik Belediye Başkanlığı ek hizmet binasındaki, 

Etüd Proje Müdürlüğünden 250,00 (ikiyüzellilira)TL bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale 

dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) 

5 - İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI : Pendik Harmandere Mahallesi, 3962 ada 3 parsel 

üzerinde kat karşılığı konut inşa edilecektir. İşin süresi projelerin hazırlanması ve ruhsata 

bağlanması dahil toplamda (24 ay) 720 gündür. Paylaşım, paylaşıma esas asgari miktar olan %40 

üzerinden yapılacak olup, ihale toplam inşaat alanına nispeten en fazla inşaat alanı (bitmiş konut 

alanı) oranı teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye kalacak olan konutların aynı 

blok veya bloklar içinde çözülmesi esas alınacak olup, daire m2 leri ortalama 85 ila 95 m2 

arasında olacaklardır. Yüklenici kendi payına düşen konutlarda daire büyüklüklerinde (idare ile 

yapılacak istişare sonucunda) değişiklik yapabilecektir. Tüm daireler eş zamanlı yapılacak olup, 

inşaat bir bütünlük içinde yürüyecektir. Vaziyet (halihazırı gösterir plan) planında belirtilen ve 

taşınmaz üzerindeki işgalli alanlarda konut yapılmayacak olup bu alanlar otopark, yeşil alan vb. 

gibi alan olarak kullanılacaktır. İdarenin onayı ile vaziyet planında (bina yerleşimleri vb. gibi) 

değişiklik yapılabilecektir. İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince 

meydana gelebilecek uygulama imar planı değişikliklerinden kaynaklı emsal değişikliklerinin 

tatbiki sırasında belirtilen vaziyet planı idarenin onayı ile yapılacak istişare sonucunda 

değiştirilebilecektir. Yüklenici ince işlere başlamadan önce bir adet numune daire yaparak 

idarenin onayını aldıktan sonra diğer tüm ince imalatları bu numune daireye uygun biçimde 

yapacaktır. Yüklenici tüm konutlarda teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme kullanacak olup, 

kendi payına düşen konutlarda kullandığı malzemelerin (vitrifiye, tesisat, elektrik, yer döşemesi 

vb. gibi) aynılarını Belediye payına düşen konutlarda da kullanacaktır. 

6 - TAHMİNİ BEDEL: Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 13.432.950,00. 

(onüçmilyondörtyüzotuzikibindokuz yüzellilira) TL’dir. Teminatlar bu tutar üzerinden 

hesaplanarak alınacaktır. 

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 

kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.) 

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 
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D. a. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri 

meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,  

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine 

ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler. 

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri, 

b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname 

ile imza sirküleri,  

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her 

birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse 

oranlarını ve görevlerini belirten belge, 

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli 

imza sirküleri, 

H. Bu şartnamenin 9. maddesinde yazılı geçici teminat, 

İ. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık 

sözleşmesi, 

J. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda 

alınmış belge, 

K. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge, 

L. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer 

Gördü Belgesi”, 

M. Bu şartnamenin eki örneğe ve 11nci maddede belirtilen şartlara uygun olarak 

hazırlanmış teklif mektubu, 

N. Bu şartnamenin 7nci maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge, 

O. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname, 

P. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam 

edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere 

yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) 

* 1 adet en az 10 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi) 

* 1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar 

* 1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi (saha mühendisi) 

* 1 adet en az 5 yıl deneyimli makine mühendisi  

* 1 adet en az 5 yıl deneyimli elektrik mühendisi 

* 1 adet en az 3 yıl deneyimli inşaat teknikeri 

8 - YETERLİLİK KRİTERLERİ: 

A. İşbu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva 

eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış 

teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan 

alınacak belgeler (banka referans mektubu). İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi 

veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının Harmandere Konutları 

inşaatının yaklaşık maliyetinin (Takribi Bedelin) %10’undan az olmaması gerekir. 
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B. İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyim belgesi; en az 12.000 m² ticari alan, konut vb. gibi inşaatı yaptığına dair iş 

deneyimini gösteren belge (İsteklinin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin istenen 

şartları sağlaması halinde diğer ortaktan ayrıca iş deneyimi aranmaz.) 

C. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; bilançosu veya gerekli bölümleri 

veya bunlara eşdeğer belgeler; ibraz edilen belgelere göre, 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0.75 olması,  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0.15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.50`den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

9 - YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ: İşbu ihaleye teklif verebilmek için yeterlik 

alınmış olması gerekmektedir. Dosya satın alındı makbuzu yeterlik başvuru dilekçesine 

eklenecektir. İhalede yeterlik alabilmek için 6ncı ve 7nci maddelerde belirtilen belgelerin 

asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Pendik Belediye 

Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğüne hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak ihale tarihinden önce 

en geç iki gün önce 08/10/2013 salı günü mesai bitimine kadar alındı karşılığı müdürlük yazı 

işleri kalemine verilmesi gerekir. İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Yeterlik Komisyonu 

tarafından yapılacak olup, yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir 

belge verilmeyecektir. Yeterlik değerlendirmesi ile ilgili Yeterlik Değerlendirme Tutanağı kapalı 

zarf içinde Belediye Encümenine (İhale Komisyonuna) ibraz edilecek olup; yeterlik alanlar, ihale 

saatinde, bütün isteklilerin huzurunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından 

açıklanacaktır. Yeterlik müracaatında bulunmayan veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri 

değerlendirme dışı bırakılarak, Teklif Zarfları açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi 

tutulmadan kendilerine iade edilecektir. Yeterlik alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınacaktır. 

10 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 

maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle yapılacaktır. 37 vd. maddelerine göre kapalı 

teklif usulü uygulanacaktır. 

11 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: 

Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul ile yapılır. 

12 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 

Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 

başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 

gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait 

olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda 

belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

13 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile 

sunulacak olup; Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca 

oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale 

komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, en fazla 

arttırımı (inşaat alanı yüzdelik dilimi) yapan (en fazla inşaat alanı yüzdelik dilimi teklif eden) 

istekli üzerinde bırakılacaktır. 

14 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 

Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29.maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi 

tespit etmekte serbesttir.) 

İlan olunur. 7974/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 

 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon 

Biriminden (İPKB):   

 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

 

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI” 

(EIB-WB4-YAPIM-32) 

 

1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) ve İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB) İstanbul’daki Hastane, 

Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi 

almıştır. 

2.Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

(İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim 

yapılarının anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankasının satın alma 

esas ve usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi İhale – Küçük İşler (International 

Competitive Bidding – ICB Smaller Works) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet 

etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi – (EIB-WB4-YAPIM-32) 

İstanbul İlinde 3 adet İlköğretim Okulu’nun anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım 

işi gerçekleştirilecektir. 

 

(EIB-WB4-YAPIM-32) 

S. No İli İlçesi Yapının Adı 

1 İstanbul Gaziosmanpaşa 

Gaziahmetmuhtarpaşa İ.Ö.O. 

Karadeniz Mah. Eski Edirne Asfaltı No: 386 

Pafta : F21-C-18-B-4-D Ada : 1232 Parsel : 1 

2 İstanbul Sancaktepe 

Turgut Aydın IOO 

Yıkılacak Bina Adresi : Emek Mah. Fatih Cad. 

Söğüt Sok. No: 2 

Yeni Okul Adresi : Sarigazi Mahallesi 1 pafta 

127 Ada 10 parsel 

3 İstanbul Sultangazi 

Atatürk Çiftliği IOO 

75.Yıl Mah.1337 Sk. No: 18 

Gazi Mah. 9/15 Pafta 1191 Ada 1 parsel 

 

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

belirtilmektedir.  

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2010-2011-2012), 

Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir 

(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne 

katsayıları kullanılmak sureti ile 2013 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

40.000.000,00 TL olması gerekmektedir.(2013 yılında gerçekleştirilen inşaat işleri cirosu da 2012 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 25 Eylül 2013 – Sayı : 28776 

 

yılı cirosuna dahil edilecektir.) Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon 

Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış 

sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini 

kazandığı ve / veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. 

Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 

ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak 

aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro 

rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda 

istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2008-2012) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 

veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin 

yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere 

ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 

tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer 

mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 40.000 m2 

yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini 

şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif 

verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri 

geçerli sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 9.000.000,00 

TL olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 

kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 

bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 

sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 

istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 

gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 

yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi (leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

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 I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 

%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 

gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %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 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 İstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (İPKB)’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 veya 200 Euro karşılığında aynı adresten 

satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin 
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İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: TL için IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 

1036 53 veya Euro için IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 numaralı hesabına, 

teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (EIB-WB4-YAPIM-32) yazılarak 

yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde 

başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 

teklif para birimi cinsinden veya konvetibıl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 

650.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 21/KASIM/2013 

günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

saatte aşağıdaki adreste açılacaktır  

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 

 

Türkiye Cumhuriyeti  

İstanbul İl Özel İdaresi 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8  34126  

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE 

Tel : +(90) (212) 518 55 00  

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 7968/1/1-1 

————— 

INVITATION FOR BIDS (IFB) 

 

REPUBLIC OF TURKEY 

Istanbul Special Provincial Administration 

Istanbul Project Coordination Unit 

İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) 

 

“RECONSTRUCTION WORK OF EDUCATIONAL BUILDINGS” 

(EIB-WB4-WORKS-32) 

 

1.The Government of Turkey has received a loan from the the International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD), European Investment Bank (EIB), Council of Europe 

Development Bank (CEB) and Islamic Development Bank (IDB) and intends to use this loan for 

reconstruction of Public Buildings covering Hospitals, Schools and Administrative Buildings in 

Istanbul. 

2.Republic of Turkey, Istanbul Special Provincial Administration Istanbul Project 

Coordination Unit (IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International 

Competitive Bidding – Smaller Works (ICB) in accordance with the World Bank procurement 

guidelines for the reconstruction work of Administrative building in lump sum bases under the 

scope of contract package given below.  

Construction Contract Id. No – (EIB-WB4-WORKS-32) 

3 Primary Schools Building’s Lump Sum Turnkey Reconstruction works shall be realized 

in İstanbul. 
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(EIB-WB4-WORKS-32) 

No City County Name-Adress of Building 

1 İstanbul Gaziosmanpaşa 

Gaziahmetmuhtarpaşa Primary School  

Karadeniz Mah.Eski Edirne Asfaltı No:386 

Pafta : F21-C-18-B-4-D Ada : 1232 Parsel : 1 

2 İstanbul Sancaktepe 

Turgut Aydın Primary School 

Building to be demolished: Emek Mah.Fatih Cad. 

Söğüt Sok. No: 2 

Location of the new building :: Sarigazi Mahallesi 

1 pafta 127 Ada 10 parsel 

3 İstanbul Sultangazi 

Atatürk Çiftliği Primary School 

75.Yıl Mah. 1337 Sk. No: 18 

Gazi Mah. 9/15 Pafta 1191 Ada 1 parsel 

 

3. Minimum qualification criteria valid for contract package are given below: 

I.Minimum average annual turnover in construction work of 40.000.000,00-TL, calculated 

as the average of total certified payments certified by Certified (Sworn-in) Public Accountant and 

received for construction works in progress or completed, within the last 3 (three) years (2010-

2011-2012), for which the annual turnovers for corresponding years should be brought to 2013 

basis by using Ministry of Environment and Urban Planning certificate coefficients. (Turnover in 

construction works performed in 2013 shall be included to turnover for year 2012) If, the Bidder 

has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU for which the 

provisional acceptance has not yet been issued, the sum of such contract prices must be subtracted 

from the sum of the-last-three-years-annual turnover in construction work. As a result of this 

reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become less than the 

requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified. In 

case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for IPCU, the 

financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the partnership 

share of the Bidder in such Joint Venture. As a result of this reduction, if the average annual 

turnover amount for the last three years has become less than the requested minimum average 

annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified. 

II. Successful experience performed in accordance with the contract and technical 

specifications for public or private sector either in Turkey or abroad as a prime contractor, or a 

joint venture partner or subcontractor, within last 5 (five) years (2008-2012) of having 

satisfactorily completed works of similar nature and complexity as follows; Construction of a new 

building with a total closed construction area of 40.000 m2 (calculated as sum of closed 

construction area) under one contract. Successful completion of the works should be evidenced by 

the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public 

authority or organizations in public capacity) taken from relevant institution or organization. If 

the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must 

be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant 

Provincial Directorate of Environment and Urban Planning. Works completion certificates taken 

up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted. 

III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 9.000.000,00-TL available 

cash credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a 
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construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the 

Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the 

bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by 

this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for 

IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the 

partnership share of the Bidder in such Joint Venture 

IV. In the form of Joint Ventures, The Bidder shall submit The Joint Venture Declaration 

and meet the qualification criteria as well as other documentation and conditions given by the 

Invitation for Bids. For a Joint Venture to be qualified; Leading Partner (Partner in Charge) shall 

meet at least 50% of the minimum criteria specified in Items I, II, and III specified above, while 

the each of the other partners shall meet at least 25 % of the minimum criteria specified in Item I, 

II, and III above. However, all partners must satisfy collectively %100 of each qualification 

criteria. 

V. The Bidder shall provide required number of key personnel with appropriate 

experience and all necessary equipments for the satisfactory completion of the Works. 

VI. The Bidder shall provide accurate information on any current or past litigation or 

arbitration resulting from contracts completed, terminated, or under execution by him over the 

past 5 (five) years. 

VII. In the form of Joint Ventures, The Joint Venture Declaration and other 

documentation given by the Invitation for Bids 

4. Interested Bidders may obtain further information and review the bidding documents at 

the address of IPCU given below between the working hours of 09:00-17:00. The Bidders may 

purchase the bidding documents regarding to this package at the same address by a written 

application and upon payment of a non-refundable fee of 400 Turkish Liras or 200 Euros. 

Interested bidders shall deposit aforementioned non-refundable fee to the IPCU’s account: for TL 

IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 and for Euro IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 

8000 3946 63 at Vakıfbank, Mercan Branch/İstanbul/Turkey together with the Contract 

Identification No of EIB-WB4-WORKS-32. The purchasing application shall be made by a letter 

for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be refunded for any 

reason. 

5. Bids shall be valid for a period of 90 calendar days after Bid opening and accompanied 

by a Bank security of 650.000,00 TL or equivalent minimum in bid price currency or another 

convertible currency for tender package and shall be delivered to the address given below on or 

before November 21st, 2013 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed. 

6. Bids will be opened at the same time and hours given above in the presence of the 

representative of the bidders who wish to attend. 

7. Late bids will be rejected and returned unopened to the bidders.  
 

Republic of Turkey  

Istanbul Special Provincial Administration  

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No: 8 34126  

Beyazıt/Istanbul/Turkey 

Phone : + (90) (212) 518 55 00  

Fax : + (90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 7968/2/1-1 
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DİJİTAL PLATFORM KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1) Encümen Kayıt No  : 2019 

2) İşin Konusu  : İstanbul genelinde, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufunda 

bulunan alanlarda "Digital Platform kurulması 

ve işletilmesi" işi 

3) Muhammen Bedel : Brüt Satışların %20’si + KDV/YIL 

(15.000.000.-TL+KDV/YIL’dan az olmamak 

şartı ile) 

4) Geçici Teminat : 450.000.-TL 

5) İşletme Cinsi : Dijital Platform Sistemleri 

6) İşletme Süresi : 10 Yıl 

7) Adres Bilgisi : İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, 

yönetimi ve tasarrufunda bulunan yerler ve 

ulaşım araçları. (İhale şartnamesi ekinde 

belirtilmiştir.) 

8) Yeterlik İçin Son Başvuru  

Tarih ve Saati : 07 Ekim 2013 Saat: 16:30 

9) İhale Tarihi ve Saati : 09 Ekim 2013 Saat: 12:00 Son teklif verme 

saati: 12:00 

10) İhalenin Yapılacağı Yer: : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul 

11) Yeterlik Başvurusunun 

Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak 

Müdürlüğü Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. 

No:15 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL 

12) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 

göre Kapalı Teklif Usulü 

13) İhale şartnamesinin görülebileceği 

veya satın alınabileceği yer  : İhale Şartnamesi 3.000.-TL bedelle Emlak 

Müdürlüğü Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:15 

Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL adresinden satın 

alınabilir. 

  Tel: 0212 455 33 88      Fax: 0212 449 51 33 

14) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

14.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 

14.1.1. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva 

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

14.1.2. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler) 

14.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası 

belgesi. 

a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
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b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel 

kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca 

onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

14.1.4. İmza Sirküleri. 

a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş 

noter tasdikli imza beyannamesi. 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin 

belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 

Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

14.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 

14.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler; 

a) İsteklilerin taahhüt konusu işin niteliğini kapsayan; 

1. İnternet teknolojileri ve web yazılımı, 

2. Telekomünikasyon, haberleşme teknolojileri ve hizmetleri, 

3. Şifreli/şifresiz yayınlar, 

4. Reklam hizmetleri, 

5. Kültür ve sanat faaliyetleri, 

6. Prodüksiyon hizmetleri, 

7. Ulaşım ve trafik sistemleri, 

8. Web/dijital yayın sistemi, 

iş veya hizmetleri ile ilgili asgari dört alanda (maddede) ihale ilan tarihinden önce en az 

bir yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurumu niteliği taşıyan kurum ve 

kuruluşlardan alınmış belge sunacaklardır. 

Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması 

gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir. 

b)İstekliler sermayelerinin en az 5.000.000.-TL (beş milyon Türk Lirası) olduğuna dair 

belgeleri sunacaklardır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb. İşbu belgeler Yeminli Mali 

Müşavir veya Vergi Dairesi Tasdikli olacaktır.) Ortak girişim olması halinde ortaklardan her 

birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. 
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c) İş deneyim belgesi olarak asgari 15.000.000.-TL (on beş milyon Türk Lirası) tutarında 

web sitesi yazılımı, bakım, onarım, revizyon ve işletilmesi veya açık hava reklamcılığı, bakım, 

onarım, revizyon ve işletilmesi veya akıllı ulaşım sistemleri kurulum, bakım, onarım, revizyon ve 

işletilmesi ya da web/dijital yayın sistemleri bakım, onarım, revizyon ve işletilmesi işleri 

konusunda iş deneyimine sahip olmak. 

İş deneyim belgesi tek sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde 

gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortak girişim olması halinde pilot ortağın istenen iş deneyiminin her 

halükarda asgari % 100 ünü, diğer ortakların ise istenen iş deneyiminin her halükarda asgari % 15 

ini sağlaması gerekmektedir. 

Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş 

deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı 

olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir. 

İş deneyimi olarak ibraz edilen işler ihale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde 

gerçekleştirilmiş olmalıdır. Bu şartları taşımayan iş deneyimleri değerlendirmeye alınmaz. 

14.1.7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair belge (İBB Gelirler 

Müdürlüğünden temin edilecektir.) 

14.1.8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım 

olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.) 

14.1.9. Ortak girişim beyannamesi 

İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihale 

üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün 

ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla 

imzalayacaklardır. 

14.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

14.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf, 

14.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat, 

14.2.3. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva 

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

14.2.4. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler) 

14.2.5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası 

belgesi vermesi. 

a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel 

kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca 

onaylanmış olması gerekir.) 
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c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

14.2.6. İmza Sirküleri. 

a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş 

noter tasdikli imza beyannamesi. 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin 

belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 

Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

14.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 

14.2.8. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

15) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

16) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur. 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, İBB Emlak Müdürlüğü Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. 

No:15 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL adresine, 07 Ekim 2013 saat: 16.30 tarihine kadar yeterlik 

müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi 

verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin 

huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif 

zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir. 

18) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 

dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 

yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

19) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını da 

ihale günü (09/10/2013) en geç saat 12:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye 

Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/ 

İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen 

tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

20) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması 

gerekmektedir. 

21) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 7996/1-1 
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CENTER PİVOT SULAMA İŞÇİLİKLERİ İLE TAŞ TOPLAMA İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan center 

pivot sulama işçilikleri ile taş toplama işçilikleri hizmeti satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili 

işletme müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 

Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edebilirler. 

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının %3’ünden 

az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının %6’sı oranında 

olacaktır. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 07.10.2013 Pazartesi günü saat 10:30’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 

yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

A D R E S : 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA  

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 425 59 55 8009/1-1 

—— • —— 
MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait İstanbul İli, Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 

Ankara Caddesi, 652 ada 29 parsel üzerinde yer alan Ankara Apartmanındaki 117/6 nolu 

meskenin satışı 04 Ekim 2013 Cuma günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale 

edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar THK Pendik Şube Başkanlığı’na (Yeni Mah. Begonya Sok. Işıldak Apt. A Blok     

B Giriş D: 7 Pendik/İSTANBUL) vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 

veya THK Pendik Şube Başkanlığı’ndan (Yeni Mah. Begonya Sok. Işıldak Apt. A Blok B Giriş 

D:7 Pendik/İSTANBUL) temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 78 – 303 73 71 

 THK Pendik Şube Başkanlığı (0 216) 483 72 19 8000/1-1 

————— 

MUHTELİF JET MODEL UÇAK VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 6 adet muhtelif jet model uçak 

ile 17 kalem malzemelerinin alımı 08 Ekim 2013 Salı günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma 

usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 – 303 73 79 8001/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Veliköy Belediye Başkanlığından: 

Aşağıda yeri ve vasıfları belirtilen, Belediyemiz Kamu Tüzel kişiliğine ait taşınmazmal 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A - 36. Maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

satılacaktır. 

İLÇESİ : ÇERKEZKÖY 

KASABASI : VELİKÖY 

MEVKİİ : BEYLİKÇAYIR 

İMAR DURUMU : TİCARET + KONUT ALANI (EMSAL = % 60, H- 9,50) 

ADA : 554 

PARSEL : 1 

YÜZÖLÇÜMÜ : 9495 M2 

BELEDİYE HİSSESİ : TAM 

TAHMİNİ BEDEL : 1.993.950,00.-TL. + KDV 

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI : 59.819,00.-TL. 

İHALE TARİHİ : 07.10.2013 

İHALE SAATİ : 10:00 

İhaleye katılacaklarda aranan şartlar; 

1. Taşınmaz mallarla ilgili ihale şartnamesini istekliler, Mali Hizmetler Müdürlüğünden 

temin edebilirler. 

2. İstekliler, Kapalı Teklif Zarflarını kanundaki usul ve esaslara göre hazırlanıp, kaşeleyip 

yetkililerce imzalanmış zarfları ihale saatine kadar Veliköy Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

3. İsteklilerin, Yerleşim yeri belgesi ile Nüfus Cüzdanı örneği vermeleri ve tebligat adresi 

beyan etmeleri gerekmektedir. 

4. İsteklilerin, Ada-parseli belirtilen taşınmaza ait ilanda gösterilen geçici teminat tutarını 

2886 sayılı yasaya uygun şekilde yatırmaları veya banka teminat mektubu vermeleri 

gerekmektedir. 

5. İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerin 2013 yılında düzenlenmiş olan vekaletname 

vermeleri gerekmektedir. 

6. İhaleye katılmak isteyen firma ve Tüzel Kişiliklerden Ticaret ve Sanayi Odasından 

Faaliyet Belgesi, Ticaret ve Sicil Memurluğundan Tapu Kanuna göre düzenlenmiş yetki belgesi 

ve İmza sirküleri vermeleri, 

7. İstekliler, Belediyemizden temin edilen ihale satış şartnamesini imzalayarak istenilen 

belgelerle birlikte, 2886 sayılı D.İ.K. 37 ve 38'inci madde hükümlerine uygun olarak hazırlanacak 

teklif zarflarının, postadan gelecek zarfların ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması 

gerekmektedir. 

8. İstekliler 2886 ve 4734 sayılı yasalara göre ihalelerden yasaklı olmadıklarına dair 

taahhütname vermeleri, 

9. İsteklilerin Belediyemize borcu olmadığına dair yazı getirmeleri gerekmektedir. 

10. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte toplanacak belediye encümeni tarafından 

yapılacaktır. 

11. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve 2886 S.DİK'nun 28.maddesine göre 

uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8007/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Trakya Yapı Denetim 

Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “8262(12) parsel” ifadesinin çıkarılması ve bu ifadenin 

yerine  “Yeniçiftlik belediyesi” ve “8267(12)” ifadelerinin eklenmesi 13.09.2013 tarihli ve 7688 

sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.  7962/1-1 

————— 

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy İnönü Mahallesi, Süleymanefendi Sokak, 7 

pafta, 11212 nolu; Selim Sokak, 244DSIa pafta, 451 ada 8 nolu; Gültepe Mahallesi, Zümrüt 

Sokak, 243 DR III b pafta, 165 ada, 33 nolu; Süleyman Türe Sokak, 21 pafta, 1152(11207) nolu; 

Sultanmurat Mahallesi, Köprü Sokak, 23 pafta, 11164 nolu; Fevzi Çakmak Mahallesi, Erdir 

Sokak, 243 DR II b pafta, 241 ada, 8 nolu; Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesi, Odabaşı Sokak, 

14 pafta, 189 ada, 32 nolu; Zeytinburnu İlçesi, Veliefendi Mahallesi, 6 Bağ Sokak, 399/4 pafta, 

2367 pafta, 8 nolu parseller üzerindeki inşaatların denetimini üstlenen Gelişim Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’ nin Yardımcı Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Tuğba AÇIKGÖZ (Oda Sicil No:61534) 

hakkında 01.07.2006 tarihli ve 26215 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiş işlemle ilgili 

olarak, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 14.12.2006 tarihli ve E.2006/2380 sayılı “Yürütmeyi 

Durdurma” kararı doğrultusunda, söz konusu işlemin yürütmesi 09.07.2007 tarihli ve 1505 sayılı 

Makam Oluru alınarak 14.07.2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Gazete ilanı ile durdurulmuştur. 

Ankara 5. İdare Mahkemesinin 30.11.2007 tarihli ve E.2006/2380-K.2007/1952 sayılı 

‘‘İptal Kararı’’ doğrultusunda 13.03.2008 tarihli ve 551 sayılı Bakanlık Makam Olur’u alınmış ve 

22.03.2008 tarihli ve 26824 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilmiştir. 

Ankara 5. İdare Mahkemesinin 30.11.2007 tarihli ve E.2006/2380-K.2007/1952 sayılı 

‘‘İptal Kararı’’ yönündeki kararın onanması yönünde verilen Danıştay 6. Daire’nin 25.05.2010 

tarihli ve E.2008/3690-K.2010/5345 sayılı kararına karşı Bakanlığımızın vaki karar düzeltme 

talebi Danıştay 6. Daire’nin 25.03.2013 tarihli ve E.2011/3200-K.2013/1932 sayılı kararı ile 

kabul edilerek Ankara 5. İdare Mahkemesinin 30.11.2007 tarihli ve E.2006/2380-K.2007/1952 

sayılı kararının ‘‘Bozulmasına’’ hükmedilmiştir. 

Ankara 5. İdare Mahkemesince bozma kararına uyulmak sureti ile dava yeniden 

incelenerek 12.07.2013 tarihli ve E.2013/1025-K.2013/1127 sayılı kararı ile ‘‘davanın reddine’’ 

hükmedildiğinden, Tuğba AÇIKGÖZ hakkında 22.03.2008 tarihli ve 26824 sayılı Resmi Gazete 

ile ilan edilen ‘‘iptal’’ kararının uygulanması ile geri alınan dava konusu geçici faaliyet durdurma 

işleminin yeniden uygulamaya konulması 11.09.2013 tarih ve 7625 sayılı Makam Olur’u ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7963/1/1-1 

————— 

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 

553573 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Kemal ERTUNÇ (Denetçi No:12146, Oda Sicil 

No:4294) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 

13.08.2013 tarihli ve E.2013/855 sayılı kararı ile “yürütmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 20.11.2012 tarih ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gürtaş 2 Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Kemal ERTUNÇ 

(Denetçi No:12146, Oda Sicil No:4294)  hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin 

yürütülmesi 13.09.2013 tarih ve 7689 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  7963/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, H22D03D4C pafta, 3889 ada, 7 nolu 

parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Doğru Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’ nin Uygulama 

Denetçisi, İnşaat Mühendisi Hasan YORULMAZ (Denetçi No:1205, Oda Sicil No:29045) 

hakkında 06.05.2008 tarihli ve 26868 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiş işlemle ilgili 

olarak, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 08.10.2008 tarihli ve E.2008/1484 sayılı “dava konusu 

işlemin yürütülmesinin durdurulması ” kararı doğrultusunda, söz konusu işlemin yürütmesi 

19.11.2008 tarihli ve 3694 sayılı Makam Oluru alınarak 29.11.2008 tarihli ve 27069 sayılı Resmi 

Gazete ilanı ile durdurulmuştur. 

Bakanlığımızın itirazı ile Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 26.11.2008 tarihli ve Y.D. 

İtiraz No:2008/4888 sayılı “itirazın kabulüne ve yürütmenin durdurulması kararının 

kaldırılmasına, yürütmenin durdurulması isteminin reddine” kararı doğrultusunda adı geçen 

kuruluş hakkında 06.05.2008 tarihli ve 26868 sayılı Resmi Gazete ile başlatılan işlemlerin kaldığı 

yerden devam edilmesi için 14.01.2009 tarihli ve 143 sayılı Bakanlık Olur’u alınarak 20.01.2009 

tarihli ve 27116 sayılı Resmi Gazetede ile ilan edilmiştir. 

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 12.11.2009 tarihli ve E.2008/1484-K.2009/1646 sayılı 

“geçici durdurma işleminin iptali” kararına doğrultusunda Bakanlık Makamından alınan 

14.12.2009 tarihli ve 3503 sayılı Makam Olur’u alınarak 18.12.2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmi 

Gazete ilanı ile geçici durdurma işlemi iptal edilmiştir. 

Bakanlığımızca yapılan temyiz başvurusu sonucu onama kararı verilmiş, bu karara karşı 

gidilen karar düzeltme yolu neticesinde Danıştay 6. Daire’nin 18.09.2012 tarihli ve E.2011/1591-

K.2012/4304 sayılı karar ile, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 12.11.2009 tarihli ve E.2008/1484-

K.2009/1646 sayılı Kararının bozulmasına hükmedilmiştir. 

Bozma kararına müteakip Ankara 7. İdare Mahkemesince yeniden yapılan yargılama 

neticesinde bozma kararına uyularak, davanın Bakanlığımız lehine 25.05.2013 tarihli ve 

E.2013/716-K.2013/850 sayılı karar ile “reddine” hükmetmiş olup, Hasan YORULMAZ 

hakkında 18.12.2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilen ‘‘iptal’’ kararının 

uygulanması ile geri alınan dava konusu geçici faaliyet durdurma işleminin yeniden uygulamaya 

konulması 11.09.2013 tarih ve 7626 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7963/3/1-1 

————— 

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, H22D03D4C pafta, 3889 ada, 7 nolu 

parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Doğru Yapı Denetim Kurumu A.Ş. hakkında 

06.05.2008 tarihli ve 26868 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiş işlemle ilgili olarak, Ankara 

7. İdare Mahkemesinin 08.10.2008 tarihli ve E.2008/1486 sayılı “dava konusu işlemin 

yürütülmesinin durdurulması ” kararı doğrultusunda dava konusu işlemin yürütmesi 27.11.2008 

tarihli ve 3741 sayılı Makam Oluru alınarak 04.12.2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmi Gazete ilanı 

ile durdurulmuştur. 

Bakanlığımızın itirazı ile Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 26.11.2008 tarihli ve Y.D. 

İtiraz No:2008/4889 sayılı “itirazın kabulüne ve yürütmenin durdurulması kararının 

kaldırılmasına, yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş, karar  doğrultusunda 

adı geçen kuruluş hakkında 06.05.2008 tarihli ve 26868 sayılı Resmi Gazete ile başlatılan 

işlemlerin kaldığı yerden devam edilmesi için 14.01.2009 tarihli ve 144 sayılı Bakanlık Olur’u 

alınarak 20.01.2009 tarihli ve 27116 sayılı Resmi Gazetede ile ilan edilmiştir. 

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 12.11.2009 tarihli ve E.2008/1486-K.2009/1647 sayılı 

“işlemin iptali” kararı doğrultusunda 14.12.2009 tarihli  ve 3502 sayılı Makam Olur’u alınarak, 

18.12.2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmi Gazete ilanı ile dava konusu işlem iptal edilmiştir. 

Bakanlığımızca yapılan temyiz başvurusu sonucu verilen onama kararına karşı gidilen 

karar düzeltme yolu neticesinde Danıştay 6. Daire’nin 18.09.2012 tarihli ve E.2011/1592-

K.2012/4305 sayılı kararı ile, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 12.11.2009 tarihli ve E.2008/1486-

K.2009/1647 sayılı Kararının bozulmasına hükmedilmiştir. 
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Bozma kararına müteakip Ankara 7. İdare Mahkemesince yeniden yapılan yargılama 

neticesinde bozma kararına uyularak, davanın Bakanlığımız lehine 09.05.2013 tarihli ve 

E.2013/715-K.2013/772 sayılı karar ile “reddine” hükmedildiğinden, Doğru Yapı Denetim 

Kurumu A.Ş.  hakkında 18.12.2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilen ‘‘iptal’’ 

kararının uygulanması ile geri alınan dava konusu geçici faaliyet durdurma işleminin, yeniden 

uygulamaya konulması 06.09.2013 tarih ve 7492 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  7963/4/1-1 

————— 

16.09.2013 tarihli ve 28767 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti. 

ile ilgili ilanda sehven yazılan ‘‘…568 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı 

Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.09.2013 tarih ve 7685 

sayılı Olur ile iptal edilmiştir.’’ ifadesinin ‘‘568 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa 

Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 

13.09.2013 tarih ve 7685 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.’’  şeklinde düzeltilmesi 

17.09.2013 tarihli ve 7732 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.  

 7963/5/1-1 

—— • —— 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Hukuk Fakültesinin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 

sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri 

uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak 

koşuluyla Yardımcı Doçent alınacaktır. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora 

belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını 

dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat 

başvurmaları gerekmektedir. 

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde 

başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 

BİRİM 

ADI 
BÖLÜMÜ 

ANABİLİM DALI-

ANASANAT DALI 

KADRO 

UNVANI 
ADEDİ 

ARANAN 

ŞARTLAR 

Hukuk 

Fakültesi 

Özel 

Hukuk 
Medeni Hukuk Yrd. Doç. 1 

Haksız fiil 

hukuku alanında 

çalışmış olmak. 

Hukuk 

Fakültesi 

Özel 

Hukuk 
Ticaret Hukuku Yrd. Doç. 1 

Şirket ve patent 

hukuku alanında 

çalışmış olmak. 

 7998/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Recep Özer Ailesi Kültür ve Eğitim Vakfı, Antalya 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

10/9/2013 tarihinde kesinleşen 16/05/2013 tarih ve E: 2013/21, K: 2013/169 sayılı kararına 

istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.  7986/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 

yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten 

dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri 

kapsayan dosyalan Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin 

yapılmış olması gerekmektedir. 

İlgililere duyurulur. 

TIP FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Temel Tıp Bil. Tıbbi Biyokimya Profesör 1 1 

Dahili Tıp Bil. Göğüs Hastalıkları Profesör 1 1* 

Cerrahi Tıp Bil. Kalp Damar Cer. Profesör 1 1 

 Kalp Damar Cer. Doçent 3 1** 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Jeod. Ve Fotog. Müh. Jeodezi Doçent 3 1 

 Uzaktan Algılama Doçent 3 1 

Kimya Müh. Kimya Mühendisliği Doçent 2 1 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Matematik Topoloji Doçent 2 1 

 Cebir ve Sayılar Teorisi Doçent 2 2 

 Geometri Doçent 3 1 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Enerji Sist. Müh. Elektrik En. Otomasyon Profesör 1 1 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

İşletme Muhasebe ve Finansman Doçent 2 1 

 Üretim Yönetimi ve Paz. Doçent 3 1 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Radyo TV Sinema Sinema Profesör 1 1 

HUKUK FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Özel Hukuk Milletlerarası Özel Hukuk Profesör 1 1 

 Medeni Usul İcra İf. Huk. Doçent 3 1 

* En az 3 yıl uyku laboratuarı deneyimli 

** Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi uzmanı 7973/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/63397 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Bolu Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Bolu/Merkez 

Adresi 
Karamanlı Mah. Hastane Cad.   

No: 2/A 
Tel-Faks 3742153740 – 3742159231 

Posta Kodu 14100 E-Mail ramazanyontem@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Uymanlar Haf. İnş. Nak. Mad. Orm. 

San. ve Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi Karaman Mah. Konuralp Cad. 27/1  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Bolu V.D. 1270123916  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
4433/Merkez  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8012/1-1 
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TEİAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/113454 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

TEİAŞ Genel Müdürlüğü Enerji 

İletim Hatları Tesis Dairesi 

Başkanlığı 

İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı 

Caddesi No: 2 
Tel-Faks 0.312.203 86 28 

Posta Kodu 06520 E-Mail gursel.kiziloglu@teias.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Feyz Çelik Konstrüksiyon Galvaniz İş 

Makinaları İnşaat Taahhüt Ticaret ve 

Sanayi A.Ş. 

Özdil Enerji Taahhüt Ticaret ve 

Sanayi Anonim Şirketi 

Adresi 
Kader Sokak No: 51 06700 G.O.P. 

Çankaya/Ankara 

Kader Sokak No: 51 06700 G.O.P. 

Çankaya/Ankara 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6720124715 4600026894 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
322406 93177 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7997/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç

Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına
İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Aksamları ve Karakteristikleri
ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/144/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

— Devlet Personel Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Mezotelyoma ve Medikal Jeoloji Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi ve Eserlerini Araştırma Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Melikşah Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


