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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2013/5451
11 Nisan 2013 tarihinde Ulanbatur’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

ile Moğolistan Hükümeti Arasında 2013-2016 Yıllarına İlişkin Kültürel, Eğitsel ve Bilimsel
Değişim Programı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 13/8/2013 tarihli ve 746623 sayılı
yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    C. YILMAZ                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   B. ARINÇ                                     N. ERGÜN                             M. Z. ÇAĞLAYAN                              N. ERGÜN
              Adalet Bakanı V.            Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.     Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                          S. KILIÇ                                  A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                    Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

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

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

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

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

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

14 Ekim 2013
PAZARTESİ
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            11 Ekim 2013

       69471265-305-8859

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            22. Dünya Enerji Kongresi’ne katılmak üzere; 15 Ekim 2013 tarihinde Güney Kore’ye

gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  11 Ekim 2013

     68244839-140.03-274-592

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 11/10/2013 tarihli ve 69471265-305-8859 sayılı yazınız.

            22. Dünya Enerji Kongresi’ne katılmak üzere, 15 Ekim 2013 tarihinde Güney Kore’ye

gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            11 Ekim 2013
       69471265-305-8860

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
            Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Konferansı’na katılmak üzere; 16 Ekim 2013 tari-
hinde Türkmenistan’a gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar
Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  11 Ekim 2013
     68244839-140.03-275-593

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ : 11/10/2013 tarihli ve 69471265-305-8860 sayılı yazınız.
            Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Konferansı’na katılmak üzere, 16 Ekim 2013 tari-
hinde Türkmenistan’a gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar
Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesi
uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            11 Ekim 2013
       69471265-305-8861

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
            Sağlık alanında ikili görüşmelerde bulunmak üzere; 17 Ekim 2013 tarihinde Romanya’ya
gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına,
Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  11 Ekim 2013
     68244839-140.03-276-594

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ : 11/10/2013 tarihli ve 69471265-305-8861 sayılı yazınız.
            Sağlık alanında ikili görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Ekim 2013 tarihinde Romanya’ya
gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına,
Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI
          İçişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/681
           1 – 1. derece kadrolu Mülkiye Başmüfettişliğine 

İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ergüder CAN’ın,
1. derece kadrolu İskenderun Kaymakamlığına 
Dörtyol Kaymakamı Hacı Hasan ÖZYİĞİT’in,
1. derece kadrolu Dörtyol Kaymakamlığına
Sakarya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep SOYTÜRK’ün,
1. derece kadrolu Bayraklı Kaymakamlığına
Samsun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem ARSLAN’ın,
1. derece kadrolu Aksaray Vali Yardımcılığına
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Haluk SEZEN’in,
1. derece kadrolu Diyarbakır Vali Yardımcılığına
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Siyami KÖKSAL’ın,
1. derece kadrolu Erzurum Vali Yardımcılığına
Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa GÜNDOĞAN’ın,
1. derece kadrolu Kastamonu-Pınarbaşı Kaymakamlığına 
Eski Günyüzü Kaymakamı Ahmet Naci HELVACI’nın,
1. derece kadrolu Edirne Vali Yardımcılığına
Çınarcık Kaymakamı Şenol Levent ELMACIOĞLU’nun,
1. derece kadrolu Kahramanmaraş Vali Yardımcılığına 
Bulancak Kaymakamı Tayfur ELBASAN’ın,
1. derece kadrolu Adana Vali Yardımcılığına 
Kütahya Vali Yardımcısı Cengiz HOROZOĞLU’nun,
1. derece kadrolu Düzce Vali Yardımcılığına 
Antalya Vali Yardımcısı Hasan BAĞCI’nın,
1. derece kadrolu Giresun Vali Yardımcılığına 
Çay Kaymakamı Barış DEMİRTAŞ’ın,
3. derece kadrolu Hakkari Vali Yardımcılığına 
Artvin Vali Yardımcısı Cumhur DURAN’ın,
1. derece kadrolu Kırşehir İl Hukuk İşleri Müdürlüğüne 
Tekirdağ İl Hukuk İşleri Müdürü Arslan ÖZBEY’in,

atanmaları 657 sayılı Kanunun 68/B, 71, 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi ve 5449 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
12/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                        Muammer GÜLER
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
          Kültür ve Turizm Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/682
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Türkiye Yazma Eserler
Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Muhittin MACİT’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü
maddesi ile 6093 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

12/10/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Spor Genel Müdürlüğünden:
ANTRENÖR EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2002  tarihli ve 24848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör
Eğitim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Çalıştırdığı sporcunun yasaklı madde kullandığının belirlenmesi durumunda sporcuyu
çalıştıran antrenör veya antrenörlerin lisansı, ilgili federasyonun teklifi ve Genel Müdürün
onayı ile bir yıl süreyle, tekrarı halinde beş yıla kadar geçersiz sayılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Spor Genel Müdürlüğünden:

BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2012  tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Federasyon disiplin kurulları, yasaklı madde kullanan sporcular ve antrenörleri ile
ilgili soruşturmaları üç ay içerisinde tamamlayarak karara bağlamak zorundadır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Spor Genel Müdürlüğünden:

SPORTİF DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KURULU YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sportif
Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül
ettirilmiştir.

“ç) Dopingle mücadele ile ilgili olarak bağımsız federasyonların çalışmalarını değer-
lendirerek gerekli tedbiri almayan federasyonlara ilişkin raporunu Bakanlık Makamına sunmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

19/7/2012 28358

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

13/7/2012 28352
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Galatasaray Üniversitesinden:
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-

kültesinde eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde

yapılan eğitim-öğretim, kayıt, yatay geçiş, öğrenci değişim programları, sınavlar, başarı notu-
nun hesaplanması, ilişiğin kesilmesi ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci

iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine trans-
ferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bölüm: Galatasaray Üniversitesi bünyesinde Rektörlük, fakülte, yüksekokul ve mes-
lek yüksekokullarına bağlı, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini
tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan öğretim, bilimsel araştırma ve
uygulama birimlerinden her birini,

c) Dekan: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanını,
ç) Dekanlık: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığını,
d) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya

hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri nitelik-
lerin akademik ve mesleki tanınırlılığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına
ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,

e) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesini,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim

Kurulunu,
g) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ğ) Hazırlık sınıfı: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki yükseköğretime hazırlık sı-

nıflarını,
h) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve

92/2991 sayılı Kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na ilişkin olarak
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Ba-
kanlar Kurulunun 24/10/1995 tarihli ve 95/7434 sayılı Kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim
Kurumu’na İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşması’na Ek Protokol ile bu Ek Protokol’a ekli mek-
tuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mektupları,

ı) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemini,
i) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
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k) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
l) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Geçişler ve Değişim Programları

Kayıtlar
MADDE 5 – (1) Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı bölümlere

kayıt yaptırabilmek için öğrenciler, ilgili mevzuat ile Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokole
göre kayıt hakkını kazanmış olmak ve yeterli Fransızca seviyesine sahip olduklarını belgelemek
ya da Fransızca Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlamak zorundadırlar.

Kayıt işlemleri
MADDE 6 – (1) Öğrencilere ders seçme ve yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da

öğrenim ücretini yatırmak suretiyle kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvim-
de düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler derslere
ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıtları, 23/5/2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci mad-
desine göre haklı ve geçerli mazeretleri olması halinde dondurulabilir.

(2) Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama
hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Öğrencilerin katılamadığı sınavlara ait hakları saklı
tutulur. Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın/döne-
min başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

Başka yükseköğretim kurumlarından yatay ve dikey geçişler
MADDE 8 – (1) Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerine yatay

geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Ge-
çiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yö-
netmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili bölüm başkanlığının
önerisi, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belir-
lenmiş ve ilan edilmiş kontenjanlar dâhilinde yapılır.

(2) Dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
tarafından yapılan sınavla belirlenir. Bu şekilde lisans programlarına yerleştirilen meslek yük-
sekokulu ve açıköğretim fakültesi ön lisans mezunları hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Prog-
ramları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygu-
lanır.

Üniversite içi yatay geçiş
MADDE 9 – (1) Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bölümleri arasında

yatay geçiş yapma koşulları, kontenjanları ve bu başvuruların nasıl değerlendirileceği ilgili
akademik yılın başında Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun ona-
yıyla belirlenir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin ayrıldığı akademik birimde ge-
çirdiği süre azami öğrenim süresine dâhil edilir.

Çift anadal ve yandal programları
MADDE 10 – (1) Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

10 uncu maddesine dayanarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından ilgili akademik yıl başında
oluşturulan Çift Anadal Komisyonu çift anadala ve yandala taraf bölümler için çift anadal ve
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yandal programlarını belirleyerek Dekanlığa önerir. Fakülte Kurulunca değerlendirilen öneri
Senatonun onayına sunulur. İlgili programların kontenjanları ilgili akademik yılın başında Fa-
külte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenir.

Öğrenci değişim programları
MADDE 11 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrenciler, Üniversite ile yurt içindeki veya

yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince değişim prog-
ramlarından yararlanabilirler. Değişim programlarına başvuru koşulları, ilgili bölümler tara-
fından önerilerek Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Değişim programlarının uygulanması,
ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı ve şekli
MADDE 12 – (1) Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde bölümlerin ders

programları yarıyıllık olarak ve ders geçme esasına göre düzenlenir.
(2) Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
(3) Öğretim yılında geçerli olan akademik takvim Senatoca her yıl belirlenir ve ilan

edilir.
(4) Yaz dönemi öğretimi yürürlüğe konduğu takdirde bu öğretime ilişkin hükümler saklı

tutulur.
Öğretim süresi
MADDE 13 – (1) Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinde ya-

pılan öğretim sekiz yarıyıllıktır. Bu hususta 2547 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Ders kredileri ve öğretim programları
MADDE 14 – (1) Ders kredileri, yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirle-

nen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Fakülte Kurulunun önerisi
ve Senato kararıyla belirlenir. Fakülte ders programları, her yarıyılda öğrencilerin en az 30
AKTS ders alabileceği şekilde düzenlenir. Öğretim programında yer alan her dersin içeriği ve
başarı değerlendirme yöntemi, ilgili kayıt dönemi öncesinde dersi veren öğretim elemanı tara-
fından Dekanlığa bildirilir.

(2) Öğretim programları, bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda teorik derslerden, uygu-
lamalardan, stajlardan, projelerden veya bitirme tezlerinden oluşur.

(3) Hangi dersler için uygulama veya staj yapılacağı ilgili bölümün önerisiyle Fakülte
Kurulu tarafından belirlenir. Staj zorunluluğu olan programlarda öğrenciler, ilgili bölüm kuru-
lunun onaylayacağı kurumlarda staj yapabilirler.

Zorunlu, seçmeli ve ön koşullu dersler
MADDE 15 – (1) Öğretim programlarında yer alan dersler zorunlu ve seçmeli derslerdir.
(2) Zorunlu dersler, Yükseköğretim Kurulu veya Senato tarafından belirlenen ve Üni-

versiteye kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olduğu ortak zorunlu dersler ile ders prog-
ramlarında ilgili bölüm için zorunlu olduğu belirtilen derslerdir.

(3) Seçmeli dersler, zorunlu olmayan bölüm dersleri ve bölüm dışı derslerdir.
(4) Ön koşullu ders, alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan belirlenmiş bir veya birkaç

derste başarılı olunmuş olması şartı aranılan derstir. Ön koşullu dersler ve ön koşullar ilgili bö-
lümün ders programlarında belirtilir.

Danışmanlık
MADDE 16 – (1) Her öğrenci için ilgili bölümün önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu

kararıyla bir danışman atanır. Danışmanın görevi, öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ortaya çı-
karmak, akademik durumunu izlemek, kayıt yenileme, ders ekleme ve bırakma gibi işlemlere
rehberlik etmek, üniversite yaşamı ile ilgili konularda öğrenciye yardımcı olmaktır. Öğrencinin
bir yarıyılda alacağı dersler ve kayıt yenileme işlemleri danışman onayı ile kesinleşir.
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Kayıt yenileme
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin kayıtlarını her yarıyılın başında, akademik takvimde

belirtilen süre içinde yenilemeleri gerekir.
(2) Öğrencinin kaydını yenileyebilmesi için gerekiyorsa öğrenci katkı payını ödemesi

ve ilgili yarıyılda alacağı derslerin, ders programları, öğrencinin akademik durumu ve bu Yö-
netmelik hükümleri dikkate alınarak danışman tarafından belirlenmesi gerekir. Ders listesi da-
nışmanı tarafından onaylanmayan öğrenciler kayıt yenileme işlemini tamamlayamazlar.

(3) Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilirler.
Devam zorunluluğu
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları tüm teorik ders ve uygulamalara, top-

lam saatin en az %70’i oranında devam etmeleri zorunludur. En az %70 devam şartını sağla-
yamayan öğrenciler, ilgili dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez. Öğrencinin derse
devamını dersi veren öğretim elemanı denetler. Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu ve bütün-
leme sınavlarına girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi ilgili öğretim elemanı tarafından
sınav döneminden bir hafta öncesinde Dekanlığa verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarı Değerlendirme Sistemi ve Sınavlar

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Derslere kayıtlı öğrencilerin başarı durumları yarıyıl içi çalışmalar

ile yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonuçları dikkate alınarak belirlenir. Sınavların ya-
zılı, yazılı ve sözlü veya uygulamalı olmak üzere hangi yöntemlerle yapılacağı ve bunların ba-
şarı notuna katkıları, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenerek yarıyıl başında De-
kanlığa bildirilir.

(2) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezun olamayan ve yazılı talepte bulunan öğ-
renciye Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği takvim gözetilerek ilgili dersten sınav hakkı
verilir.

Yarıyıl içi çalışmaları
MADDE 20 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları, ödev, araştırma-inceleme, sunum, kısa sınav,

ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.
(2) Ara sınavlar veya ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda en az

bir defa yapılır. Öğrencilerin yarıyıl içi çalışmalardaki başarı durumları yarıyıl sonu sınavla-
rından önce ilan edilir.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen
tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı
neden, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı üç iş günü içinde öğrenciler tarafından
Dekanlığa yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin sağlık raporu ile bel-
gelendirilmesi gerekir.

Sınav programları ve sınavlarda disiplin
MADDE 21 – (1) Yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları, Dekanlık tarafından

bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan sınav
programlarına göre yapılır. Sınav programları sınavlardan en az yedi gün önce ilan edilir.

(2) Öğrencilerin sınavlara sınav programlarında belirtilen tarih ve saatlerde girmeleri
ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(3) Bir dersin sınavlarını düzenlemekten, yönetmekten ve sınav sonuçlarını değerlen-
dirmekten dersi veren öğretim elemanı sorumludur. Sınavın uygulanmasıyla ilgili yardıma ih-
tiyaç duyan öğretim elemanı talebini sınavdan bir hafta önce Dekanlığa bildirebilir. Sınavların
gerektiği gibi yapılabilmesi için Fakültedeki tüm öğretim elemanları gerekirse Dekanlık tara-
fından görevlendirilebilir.
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(4) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav
yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrenci-
lerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
leri uygulanır.

(5) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle saklanır. Bu
süre sonunda, sınav belgeleri ilgili akademik birim yönetimi tarafından imha edilir ve durum
bir tutanakla tespit edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar
saklanır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu
MADDE 22 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ve varsa diğer yarıyıl içi ça-

lışmalarındaki notlar ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortala-
masına göre belirlenir. Bütünleme sınavı notu yarıyıl sonu sınavı notunun yerine geçer.

(2) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az, yüzde %60’tan fazla ola-
maz.

(3) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına giremeyen öğrenci için mazeret sınavı dü-
zenlenmez.

(4) Başarı notları dersin sorumlusu olan öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel
dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir.
Başarı notları ve bunların katsayısal değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00

(5) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere (IA) notu verilir; bu
notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorun-
dadırlar.

(6) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına
bakılmaksızın (NP) notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında (F) notu işlemi görür.

(7) Bir zorunlu dersten başarısız olan öğrenci, o dersi ilk açıldığı dönemde tekrar almak
zorundadır. Bir seçmeli dersten başarısız öğrenci, o ders yerine, danışmanın onayıyla, başka
bir ders alır.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuç-

larının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile Dekanlığa başvurarak, ilgili belgelerin
maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir.

(2) Dekanlık, itirazın değerlendirilmesi için üç öğretim elemanından oluşan bir komis-
yon kurar. Komisyon değerlendirme sonucunu, en geç on gün içinde Dekanlığa bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme
MADDE 24 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği

kesilir:
a) Öğrencinin yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması.
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b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik
kazanması.

(2) Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenciler Dekanlığa bir dilekçe ile baş-
vurur. Öğrencinin talep etmesi halinde kendisine son öğrenim durumunu gösteren bir belge
verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın
bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Ön lisans diploması
MADDE 25 – (1) Öğrencilere, Fakülteye bağlı bölümlerde ilk dört yarıyılın bütün ders-

lerinden başarılı olduktan sonra kayıtlarını sildirmeleri veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi
bir nedenle ilişiklerinin kesilmesi halinde ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

Lisans diploması
MADDE 26 – (1) Fakülteye bağlı bölümlerin öğretim programında yer alan 240 AKTS

krediyi tamamlayan ve aldığı tüm zorunlu ve seçmeli derslerde başarılı olan öğrenciler öğre-
nimini tamamlarlar. Bu öğrencilere, mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde,
ilgili mevzuat hükümlerine göre, kayıtlı oldukları bölümün lisans diploması ve diploma eki
verilir.

(2) Diplomaları ilgili bölüm başkanı, Dekan ve Rektör imzalar.
Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler
MADDE 27 – (1) Diploma ekinde yer alan ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci

tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle
çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle
hesaplanır.

(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet
belgesi verilebilir.

(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Galatasaray Üniver-

sitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yö-
netim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29 – (1) 24/7/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ga-

latasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde Fakülteye bağlı

bölümlere kayıt yaptırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alı-
nan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin haftalık kredi saatleriyle çar-
pılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi saati toplamına bölünmesi su-
retiyle hesaplanır.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Galatasaray Üniversitesinden:
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksek-

okulunda eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda

yapılan eğitim-öğretim, kayıt, sınavlar, başarı notunun belirlenmesi, yatay geçiş, kayıt silme
ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci

iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine trans-
ferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bölüm: Galatasaray Üniversitesi bünyesinde Rektörlük, fakülte, yüksekokul ve mes-
lek yüksekokullarına bağlı, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini
tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan öğretim, bilimsel araştırma ve
uygulama birimlerinden her birini,

c) Diploma eki: Kayıt oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya
hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri nitelik-
lerin akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına
ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,

ç) Müdür: Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
d) Müdürlük: Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,
e) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
g)Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ğ) Yüksekokul: Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Geçişler ve Değişim Programları

Yüksekokula giriş ve kesin kayıt
MADDE 5 – (1) Yüksekokula kesin kayıt yaptırabilmek için ilgili mevzuat hükümlerine

göre kayıt yaptırma hakkını kazanmış olmak gerekir.
(2) Yükümlü oldukları halde öğrenim ücretini ilan edilen süre içinde yatırmayan öğ-

renciler kesin kayıt yaptıramazlar.
Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrencilere ders seçme ve yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da

öğrenim ücretini yatırmak suretiyle kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvim-
de düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

14 Ekim 2013 – Sayı : 28795                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 39



(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirlenen süre içinde
yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Belirlenen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından
yararlanamaz.

Kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıtları, haklı ve geçerli mazeretleri halinde Yönetim

Kurulu kararıyla en az bir, en çok iki yarıyıl için dondurulabilir. Haklı ve geçerli mazeretleri
bulunması halinde 23/5/2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray
Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama
hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Öğrencilerin katılamadığı sınavlara ait hakları saklı
tutulur. Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın/döne-
min başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

Başka yükseköğretim kurumlarından yatay geçişler
MADDE 8 – (1) Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bölüm ya da öğretim

programlarına yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-
ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre
Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenmiş ve ilan edil-
miş kontenjanlar dâhilinde yapılır.

Üniversite içi yatay geçiş
MADDE 9 – (1) Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğretim programları

arasında yatay geçiş yapma koşulları, kontenjanları ve başvuruların nasıl değerlendirileceği,
ilgili akademik yılın başında Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla
belirlenir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin ayrıldığı akademik birimde geçirdiği
süre azami öğrenim süresine dâhil edilir.

Öğrenci değişim programları
MADDE 10 – (1) Yüksekokulda öğrenim gören öğrenciler, Üniversite ile yurt içindeki

veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince değişim
programlarından yararlanabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı, şekli ve dili
MADDE 11 – (1) Yüksekokulda öğretim programında yer alan dersler yarıyıllık olarak

düzenlenir ve ders geçme esası uygulanır.
(2) Öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyıl en az yetmiş öğretim

günüdür.
(3) Öğretim birinci ve ikinci öğretim olarak yapılabilir.
(4) Yaz dönemi öğretiminin açılması ve buna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(5) Yüksekokulda öğretim dili Türkçedir.
Öğretim süresi
MADDE 12 – (1) Yüksekokulda öğretim dört yarıyılda yapılır. Bu hususta 2547 sayılı

Kanun hükümleri uygulanır.
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Öğretimin içeriği
MADDE 13 – (1) Öğretim, öğretim programında öngörülen teorik dersler, uygulama

dersleri ve laboratuvar çalışmalarından oluşur. Öğretim programı, Yüksekokul Kurulunun önerisi
üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Her dersin toplam kaç ders saatinden oluştuğu ve AKTS kredisi öğretim progra-
mında belirtilir. Ders programları, her yarıyılda öğrencilerin en az 30 AKTS kredilik ders ala-
bileceği şekilde düzenlenir.

(3) Bir derse devam edebilmek için daha önce alınıp başarı sağlanması gereken dersler,
Yüksekokul Kurulunca bu ders için ön koşul olarak belirlenebilir. Herhangi bir dersin ön koşulu
olan ders veya dersler, öğretim programında belirtilir.

(4) Gerektiğinde dersler Cumartesi günleri de yapılabilir.
Öğrenci danışmanlığı
MADDE 14 – (1) Her öğrenci için Müdürlük tarafından bir öğretim üyesi veya öğretim

görevlisi danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler; öğre-
nim süreçleri ve üniversite yaşamına değin konularda öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin
kayıt yenileme ve derslere yazılma işlemleri danışman onayıyla kesinleşir.

Derslere yazılma
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl için Senato tarafından belirlenen kayıt yeni-

leme döneminde, öğretim programında ilan edilen derslerden öğrenim durumlarına uygun olan-
lara yazılır. Derslere yazılma usulleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

(2) Öğrencilerin derslere yazılma işlemini, tespit ve ilan edilen süre içinde tamamla-
maları gerekir. İşlemlerini bu süre içinde tamamlayamayanlar, o yarıyıla kaydolmuş sayılmaz-
lar.

(3) Öğretim programında ön koşulu bulunan bir derse yazılabilmek için öncelikle, ön
koşul olarak belirlenmiş olan ders veya derslerin başarılmış olması gerekir.

(4) Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.
(5) Öğrenciler, ilgili yarıyıl süresince yalnız kayıt oldukları derslere devam edebilir ve

sınavlarına girebilirler.
Devam zorunluluğu
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin, öğretim programında yer alan bütün ders ve çalışmalara

katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.
(2) Bir dersten yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girebilmek için, mazeretler dâhil,

derslerin öğretim programında belirtilen teorik saatlerine % 70’ten, uygulama saatlerine % 90’dan
az olmamak üzere katılmak zorunludur.

(3) Devam yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle bir dersten başarısız olan
öğrenciler, o dersi tekrar aldıklarında devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(4) Öğrencilerin devam durumlarının denetimi ilgili öğretim elemanı tarafından yapılır.
Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme
hakkını kazanamayan öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınav döneminden en geç beş iş günü
önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(5) Herhangi bir dersten devam yükümlülüğünü yerine getirerek başarısız olan öğren-
ciler, o dersi tekrar aldıklarında, devam zorunluluğu aranmaksızın dersin yarıyıl sonu sınavına
girerler. Bu durumda öğrenciler, aynı zamanda, başarısız olunan derse ait yarıyıl içi sözlü ve/ve-
ya yazılı ara sınavlar, kısa konu sınavları, uygulama, ödev, proje, seminer gibi yarıyıl içi çalış-
malardan da sorumludur ve gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Esasları

Sınavlar
MADDE 17 – (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu bir dersteki başarı durumu, yarıyıl içi ça-

lışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavıyla belirlenir.
(2) Yarıyıl içi çalışmaları; ara sınav, kısa sınav, ödev, araştırma-inceleme, sunum, atölye,

uygulama ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.
(3) Sınavların, yazılı, yazılı ve sözlü veya uygulamalı olarak yapılmasına ve başarı no-

tuna katkı oranlarına ilişkin başarı değerlendirme yöntemi, dersin öğretim elemanı tarafından
belirlenir ve öğretim yarıyılı başladıktan sonraki onbeş gün içinde Müdürlüğe bildirilir.

(4) Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav veya ara sınav yerine geçen çalışma
yapılır.

(5) Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde
ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Bunun için, öğ-
renciler, mazeretlerinden dolayı öğrenimlerine devam edemedikleri sürenin bitiminden itibaren
en geç üç iş günü içinde devamsızlık nedenlerini yazılı olarak Müdürlüğe bildirmelidirler. Sağ-
lık sorunları ile ilgili mazeretlerin sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

(6) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme duru-
munda olan öğrenciye Yönetim Kurulunun belirlediği takvime göre tek ders sınavı yapılır.

Sınav programları ve sınavlarda disiplin
MADDE 18 – (1) Her yarıyıl bitiminde, bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan

ve Yüksekokul Yönetim Kurulunca onaylanan yarıyıl sonu sınavları programı ve bunun ardı
sıra bütünleme sınavları programı uygulanır.

(2) Her yarıyıl, o yarıyıla ait tüm derslere ilişkin bir ara sınav programı Müdürlükçe
düzenlenir.

(3) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden
en çok ikisinin sınavı yapılabilir.

(4) Sınav programları, sınavlardan en az yedi gün önce ilan edilir.
(5) Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatlerde yapılır. Öğrencilerin sınavlara

girerken öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.
(6) Sınavları, o dersi vermekle yükümlü öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Kendisine

Müdürlükçe görevlendirilen öğretim elemanları gözetmen olarak yardımcı olur. Sınavların dü-
zenli bir şekilde yürütülebilmesi için, Yüksekokulun bütün öğretim elemanları görevlendirile-
bilir. Sorumlu öğretim elemanının, geçerli mazeretine dayanarak sınav günü gelemeyecek ol-
ması durumunda, sınavı kimin yapacağı Müdürlükçe belirlenir.

(7) Sınavlarda, sorular dağıtıldıktan yirmi dakika sonra hiçbir öğrenci sınava kabul edil-
mez ve bu süre içinde hiçbir öğrenci salonu terk edemez. Salondan çıkan öğrencinin tekrar
içeri girmesine izin verilmez.

(8) Sınavlarda, cevaplar Müdürlük tarafından mühürlenmiş kâğıtlara yazılır. Cevap kâ-
ğıtları, öğrenci ve sorumlu öğretim elemanı tarafından doldurulması ve imza edilmesi gereken
diğer sınav evrakıyla birlikte, Müdürlükçe bildirilen süre içinde Müdürlüğe teslim edilir.

(9) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav
yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrenci-
lerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
leri uygulanır.
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(10) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle saklanır.
Bu süre sonunda, sınav belgeleri Müdürlük tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit
edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu
MADDE 19 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi ça-

lışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortala-
masına göre belirlenir.

(2) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı % 40’tan az, % 60’tan
fazla olamaz.

(3) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremeyen öğrenci için mazeret sınavı düzen-
lenmez.

(4) Başarı notları, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel da-
ğılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir.
Başarı notları ve bunların katsayı değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00

(5) Bir dersten başarılı sayılmak için, o dersten (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) ba-
şarı notlarından birini almak gerekir. Yarıyıl sonu sınavı sonrasındaki değerlendirmede (F) no-
tunu alarak başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı sonucunda
da (F) notuyla başarısız olunması durumunda söz konusu ders açıldığı ilk yarıyılda tekrar edi-
lir.

(6) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere (IA) notu verilir; bu
notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorun-
dadırlar.

(7) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına
bakılmaksızın (NP) notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında (F) notu işlemi görür.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuç-

larının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile Müdürlüğe başvurarak, ilgili belge-
lerin maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir.

(2) Müdürlük, itirazın değerlendirilmesi için üç kişiden oluşan bir komisyon kurar. Ko-
misyon, görevin tebliğinden itibaren en geç beş gün içinde değerlendirme sonucunu Müdürlüğe
yazılı olarak bildirir. Komisyon raporu, Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme
MADDE 21 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği

kesilir:
a) Öğrencinin yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması,
b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik

kazanması.
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(2) Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenciler Müdürlüğe bir dilekçe ile baş-
vurur. Öğrencinin talep etmesi halinde kendisine son öğrenim durumunu gösteren bir belge
verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın
bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Diploma
MADDE 22 – (1) Yüksekokul bünyesindeki öğretim programlarında yer alan 120

AKTS kredilik dersleri başaran öğrenci öğrenimini tamamlamış olur. Bu öğrencilere, mezuniyet
için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde, ilgili mevzuat hükümlerine göre, ilgili öğretim
programının ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

(2) Diplomalar, Müdür ve Rektörün imzalarını taşır.
Ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 23 – (1) Diploma ekinde yer alan ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrencinin

aldığı her bir dersten elde ettiği başarı notunun katsayı değerinin, ilgili dersin AKTS kredisiyle
çarpılarak elde edilen sayıların toplamının, toplam AKTS kredi sayısına bölünmesiyle elde edi-
len değerdir. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

Diploma yerine geçen belgeler
MADDE 24 – (1) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus ge-

çici mezuniyet belgesi verilebilir.
(2) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Galatasaray Üniver-

sitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu, Üni-
versite Yönetim Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu kararları ile ilgili
diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 24/7/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ga-

latasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde Yüksekokula kayıt

yaptırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin
başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin haftalık kredi saatleriyle çarpılmasından elde edi-
len toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi saati toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(2) 2012-2013 eğitim-öğretim yılı öncesinde Yüksekokula kayıt yaptırmış öğrencilerin
diploma almaya hak kazanabilmeleri için en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olmaları
gerekir. Ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler, başarısız oldukları ders-
lerin yanında, öğrenim sürecinde bulundukları aşamaya kadar olan sürede şartlı geçmiş olduk-
ları (DC) veya (DD) notları alınmış derslerden yeteri kadarını tekrar alabilirler. Tekrar alınan
dersler için elde edilen son başarı notları geçerlidir ve ağırlıklı genel not ortalamasının hesap-
lanmasında yalnızca bu son başarı notları dikkate alınır.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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EKİM GÜNSÜZLER ALANI     MURAT 
1200-3 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

14 Ekim 2013 
PAZARTESİ Sayı : 28795 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Antalya 5. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2011/313 
Karar No : 2012/1038 
Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin 21/11/2012 tarih ve 2011/313 

esas 2012/1038 sayılı kararı ile sanık Selahattin AKINCI’ın 213 sayılı kanunun 359/b- maddesi 
gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, verilen cezanın TCK’nun 
53/1-a-b-d-e,bentlerinde belirtilen belirli hakları kullanmaktan mahkum olduğu hapis cezasının 
infazı tamamlanıncaya kadar aynı yasanın 53/l-c, bendinde belirtilen hakkı kullanmaktan koşullu 
salıverme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, ve 213 sayılı yasanın 359/b-2 maddesi gereğince 
10 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına verilen cezanın 5560 sayılı yasanın 23. Maddesi ile 
değişik 5271 sayılı CMK. 231/6 ve 231/5. Maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 
GERİ BIRAKILMASINA, CMK 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süre ile denetime tabi 
tutulmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık Selahattin AKINCI’ya gerekçeli 
kararın tebliğ edilmediği, yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adres tespit edilememiş 
olduğu anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 
yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde 
kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 8509 

————— 
Esas No : 2009/484 
Karar No : 2010/269 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin 24/02/2010 tarih ve 2009/484 esas 

2010/269 sayılı kararı ile sanık Hamıd KAHOURI’nin 5237 sayılı TCK.nun 204/1. Maddesi 
gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, verilen cezasının 5560 sayılı 
yasanın 23. Maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.nun 231/6, 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN 
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl 
süreyle denetime tabi tutulmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık Hamıd 
KAHOURI’ye gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, ülkesine yazılan talimata verilen cevapta 
tanınmadığı, başkaca tebligata yarar açık adres tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 
yasanın 31. Maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde 
kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 8510 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Sekreterliğinden: 
Aşağıda yeri, pafta, ada ve parsel numarası ile muhammen bedeli belirtilen taşınmaz 

üzerine İl Encümeni kararı esas alınarak belirtilen asgari istenilenlerin Bilecik İl Özel İdaresine 
verilmesi kaydıyla kat karşılığı inşaat yaptırılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 
maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkarılmıştır. 

İLİ : Bilecik 
İLÇESİ : Merkez 
MAHALLESİ : Cumhuriyet 
CİNSİ : Arsa (Bahçeli Betonarme Vali Konağı) 
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.029,70 m² 
PAFTA NO : 2 
ADA : 4 
PARSEL : 20 
İL ENCÜMENİ KARAR 
TARİHİ VE NOSU : 23.09.2013 – 2013/159 
MUHAMMEN BEDEL : 9.841.845,00 TL. (dokuz milyon sekiz yüz kırk bir 

bin sekiz yüz kırk beş türk lirası ) 
GEÇİCİ TEMİNAT : 295.255,35 TL. (iki yüz doksan beş bin iki yüz elli 

beş lira otuz beş kuruş) 
YETERLİLİK İÇİN SON 
MÜRACAAT TARİH VE SAATİ : 31.10.2013 – 11:00 
İHALE TARİH VE SAATİ : 31.10.2013 – 14:00 
İDARECE ASGARİ İSTENİLENLER : 
1 - İdaremizce belirlenen mevcut 1/50 ölçekli A.V.M mimari avan projesi esas alınarak 

yaptırılacak inşaattan en az; 3.normal kat 16 ve 17 nolu bağımsız bölüm dükkanlar ile, 4.normal 
katta 1-20 ye kadar olan tüm bağımsız bölümler, 5. normal katta 22-42 ye kadar olan tüm 
bağımsız bölümler,6. normal katta 43-63 e kadar olan tüm bağımsız bölümlere ilaveten 1.000,00 TL 
(bin TL) ’nakit paranın İl özel idaresine verilmesi, 

2 - Uygulama projelerinin hazırlanması, İfraz-tevhit, terk vb. işlemler ilgili kurum ve 
kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması ve alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda 
inşaatın yapılması, proje ve inşaat aşamasında öngörülmeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve 
işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması, 

3 - 3194 Sayılı İmar Kanununa göre İdaremize ait parselden kamuya terk edilmesi 
gereken kısım var ise bedelsiz terk edilmesi, 

4 - İmar durumunda iyileşme olması halinde ihale oranında İdaremize yansıtılması, 
paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi kaydıyla, 

I - İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatlerde İlimiz Hürriyet Mahallesi Dumlupınar         
5. Sok. No:2 11180 Merkez/Bilecik İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan İl Encümeni 
Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

II - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri saat 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında 
Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 5. Sok. No:2 11180 Merkez/ Bilecik adresinde bulunan Bilecik İl 
Özel İdaresi, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden görülebilir ve 100,00 TL. (Yüz türk 
lirası) karşılığı satın alınabilir. 

III - İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için başvuru 
dilekçesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri bir dosya halinde son müracaat tarih ve saatine 
kadar Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 5. Sok. No:2 11180 Merkez/ Bilecik adresinde bulunan 
Bilecik İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünü adresine teslim edeceklerdir. 

Son Müracaat Tarihine kadar Yeterlilik için istenilen belgeler; 
I) İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için başvuru dilekçesi 

ile birlikte;(EK-1) örneğe uygun 
a) Türkiye’de tebligat için (Ek-3) örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. 

(Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş 
sureti) 
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b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 
Esnaf ve Sanatkar Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter 
tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini 
c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılını yorsa, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 
beyannamesinin noter tasdikli sureti, 

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun (Ek-4) örnek forma 
göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi. 

f) Ekli örneğe uygun muhammen bedelin %25’ inden az olmamak üzere kullanılmamış 
nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir 
yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu) (Banka Teyit yazılı) (EK-5) 
örneğe uygun Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen 
asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından 
karşılanabilir. 

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 
vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz 
edilmesi. 

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 
Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi. 

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. (Ek-
6) örnek forma göre 

i) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen 
belgeleri vermek zorundadır. 

II) Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait belgeler 
Muhammen bedelin %50 sinden az olmamak üzere İhale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya inşaat 
işlerine ait Resmi Kurumlardan alınmış benzer işe ait İş Bitirme Belgelerini (2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış) veya istekli adına 
verilen benzer işe ait ilgili Belediyeden alınmış Yapı Kullanma İzin Belgesi veya ilgili 
Belediyeden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı veya noter tasdikli 
sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek sunulması zorunludur. 

İsteklilerin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. 
Ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz. 

III) İstekliler, ihaleye yeterlilik başvurusu için yukarıda istenen belgeleri, ilanda belirtilen 
yeterlik son müracaat tarih ve saatine kadar, Bilecik İl Özel İdaresi, Plan Proje Yatırım ve İnşaat 
Müdürlüğüne imza karşılığı vermeleri gerekmektedir. 

IV) Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; 
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İhale Saatine kadar İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; 
1 - İç zarf 
İç Zarfa Konulacak Belgeler 
1a) Teklif mektubu (Ek:2) (örnek forma göre) 
1b) Pay cetveli (Doldurulmuş, işaretlenmiş ve imzalanmış olarak) 
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2 - Türkiye’de tebligat için (Ek-3) örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. 
(Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

3 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 
Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;(aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş 
sureti) 

3.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 
Esnaf ve Sanatkar Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

3.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

4) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter 
tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

4.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 
4.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

5) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılını yorsa, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 
beyannamesinin noter tasdikli sureti, 

6) Bilecik İl Özel İdaresi adına Halk Bankası Bilecik Şubesi TR68 0001 2009 3640 0005 
0000 32 no.lu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Bilecik İl özel 
İdaresi adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış (Ek-7) örnek forma göre düzenlenen geçici teminat 
mektubu (Limit içi- süresiz ve teyit yazılı) 

7) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için (Ek-4) örnek forma göre düzenlenmiş 
ortak girişim beyannamesi, 

8) Şartname eki (Ek-8) örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini 
vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından 
imzalanmış olacaktır.) 

9) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (2.3.4.ve 5.) bentlerinde belirtilen 
belgeleri vermek zorundadır. 

Bütün bu belgeler, dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin 
adı ve soyadı ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda pay cetveli dikkate 
alınarak teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine 
uygun olmayan, üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç 
yapılmamış sayılacaktır. 

VI)İstekliler ihaleye katılabilmek için; yukarıda istenen belgeleri ve hazırlayacakları 
tekliflerini, aynı şartnamenin 6. maddesi doğrultusunda, ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine 
kadar Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Sekreterliği, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 
vermeleri gerekmektedir. 

VII)Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

VIII)İdareye verilen Yeterlik ve İhale başvuru dosyaları içindeki (geçici teminat hariç) 
evraklar iade edilmeyecektir. 

IX) Mektup veya faksla yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
X) Mimarlar Odasının en az bedel hesabına göre belirlenen avan proje bedelinin proje 

müellifine sözleşme imzalanmadan önce yüklenici tarafından defaten ödenecektir. 
XI) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
TEL : 0 228 212 1099 (214) 
FAKS : 0 228 212 4804 
İlan olunur. 8401/1-1 
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HUBUBAT İHRACAT İHALESİ 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Kapalı zarfla teklif alma yöntemi ile 24.10.2013 tarihinde, saat 10:30’da, TMO Genel 

Müdürlüğünde, Uluslararası İhracat İhalesi yapılacaktır. Teklifler isteklilerin önünde açıldıktan 
sonra, istekliler ilk tekliflerindeki liman, dönem, miktar vs. hususları aynı kalmak kaydıyla 
tekliflerinde hiçbir değişiklik yapmadan, ihale kararına esas olacak son artırımlı fiyat tekliflerini, 
yazılı ve kapalı olarak ihale komisyonunun belirleyeceği süre içerisinde, aynı gün ihale 
komisyonuna sunacaklardır. İhaleye temsilci göndermeyen ya da gönderdiği halde fiyat artırımlı 
ikinci teklifi vermeyen isteklilerin, kapalı zarfla verilen ilk teklifleri dikkate alınacaktır. Bu 
ihalede, FOB esasına göre, mal bedelleri peşin ödenmek kaydıyla; 50.000 MT (+/-%5)’a kadar 
İskenderun Limanından, 110.000 MT (+/-%5)’a kadar Mersin Limanından, 30.000 MT (+/-%5)’a 
kadar İzmir (Yeni Silo) Limanından olmak üzere toplam 190.000 MT (+/-%5)’a kadar Mısır 
satışa sunulacaktır. İhaleye verilecek teklifler, 25.10.2013 tarihi saat 20.00’a kadar geçerli 
olacaktır. 

Sadece yabancı isteklilerin katılabileceği bu ihaleye verilecek teklifin (Son teklif dikkate 
alınacaktır.) toplam tutarının %3’ü oranında bir ay vadeli Geçici Teminat Mektubu, sözleşme 
aşamasında ise toplam mal bedelinin %1’i oranında, yükleme döneminin bitiminden itibaren 1 yıl 
geçerli olmak üzere Kesin Teminat Mektubu verilecektir. Geçici Teminat Mektubu, ihalenin 
başkasına verilmesi veya iptali halinde serbest bırakılacak, ihaleyi kazanan isteklilerin teminatı 
ise sözleşmenin imzalanması ve Kesin Teminat Mektubu’nun verilmesini müteakip iade 
edilecektir. 

Konu ile ilgili şartnameler; TMO Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığından, TMO 
şube müdürlüklerinden, ihracatçı birliklerinden veya yurt dışındaki T.C. Ticaret 
Müşavirliklerinden ücretsiz olarak alınabileceği gibi www.tmo.gov.tr internet adresinden de 
temin edilebilecektir. 

TMO 2886 sayılı Kanun kapsamında olmayıp; ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İLETİŞİM ADRESİ: 
Müdafaa Caddesi No: 18 06100 Bakanlıklar/ANKARA 
FAX NO  : (312) 416 34 00 (5 hat) 
(312) 417 59 34 
(312) 417 00 37 
(312) 41788 24 
TEL NO :(312) 416 31 47 – 416 31 46 – 416 34 27 
(312) 416 30 00 – 01 8540/1-1 

—— • —— 
POLATLI KONYA YHT HATTI ELEKTRİFİKASYON SİNYALİZASYON 

TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ YEDEK MALZEMESİNİN  
TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013 /150146 
1 - İdarenin : 
a) Adresi : TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15 / 1737 Fax: 0312 309 05 75 
c) Elektronik Posta Adresi : 
İhale konusu malın adı ve miktarı: Polatlı Konya YHT Hattı Elektrifikasyon 

Sinyalizasyon Telekomünikasyon Sistemleri Yedek Malzemesinin Teknik Şartnameye Göre 
Alımı.  

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 12/11/2013 günü 
saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 
2.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 500 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8585/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1. ÜNİTE EKONOMİZER BORU ALIMI YAPILACAKTIR 
SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin ihtiyacı olan 1.Grup Eko Kazan Borularının 

Teknik Şartnameye göre imali ve teslimi işi 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: : 
Niteliği, Türü ve Miktarı : 1.Ünite Ekonomizer Boru Alımı 100.000 metre 
a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) İşin Süresi : Teslim süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 

100 takvim günüdür. 
c) Dosya No : 23 SEAS 13/130 2013/147481 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 31.10.2013 Perşembe günü saat 10:30 
c) Teslim Yeri : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü. 
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görüle bilir ve 200,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 
isteyenler, posta masrafı hariç 200,00 TL 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 31.10.2013 Perşembe günü saat 10:30 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 borular için TL cinsinden birim fiyat (TL/m) yada döviz cinsinden birim fiyat 
teklifi vereceklerdir.. (TL./m). 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 ihale kısmi teklif verilmeyecektir. Toplam bedel üzerinden değerlendirme 
yapılacaktır. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 
8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 
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9.1. Tüm borularla ilgili imalatçı firmanın ISO 9001 belgesi firmaların teklifleri ekinde 
verilecektir. 

9.2. Borular, İngiltere, Japonya, ABD, Kanada, Türkiye ve Avrupa Birliğine üye ülkeler 
orjinli olacaktır. İhaleye katılacak firmalar, boruların imal edileceği fabrikanın adı ve açık 
adresini teklifleri ile vereceklerdir. 

9.3. İhaleye katılacak istekliler; imalatçıların TS EN 10216-2+A2 Standardı ve bu 
Şartnameye uygun olarak boru üreteceğine dair yazılarını vereceklerdir. 

9.4. İmalatçı firma referansları verilecek ve referanslarda; boruların çap, miktar ve diğer 
özellikleri ile imalatçı firmanın adı, açık adresi, telefon ve faks numaralarını belirtilecektir. 

10 - 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. 8570/1-1 

—— • —— 
TARIM İŞÇİLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan Tarım 

İşçilikleri hizmeti satın alınacaktır. 
Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili 

İşletme 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 04.11.2013 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 8568/1-1 

—— • —— 
KAPALI TEKLİF USULÜ İLE GAYRIMENKUL SATILACAKTIR 

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığından: 
 

MEVKİ ADA PARSEL +ALANI 
1) Karşıyaka-Şemikler 9803 5 2640,63 m2 
TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ 

8.582.047,50 TL. 257.461,43 TL. 14:00 
 
Taşınmazın İmar Durumu: Kat Adedi ve Bina yüksekliği E:2.00’e göre (Serbest), Bina 

derinliği E:2.00’e göre, Ön Bahçe mesafesi E:2.00’e göre (min. 10 m.), Komşu mesafeler ve Arka 
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Bahçe mesafesi E:2.00’e göre ayrık veya blok nizam, Gabarinin H: 30.80 m’yi geçmesi halinde 
yüksek yapılar yönetmeliğine uyulacak olup, Ticaret Alanına isabet etmektedir. 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda özellikleri yazılı taşınmazın 2886 sayılı Devlet 
İhale Yasasının 36.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışı yapılacaktır. 

2 - İhale 31 Ekim 2013 Perşembe günü saat 14:00’de Karşıyaka Belediye Başkanlığı 
Encümen Salonunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler: a) İkametgah Belgesi, Nüfus Cüzdan 
Sureti, T.C.Kimlik Numarası, Tüzel kişilerde ise ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret veya 
Sanayi Sicil Kaydı, Noter Tasdikli yetki belgesi ile birlikte imza sirküleri, Ortak girişim olması 
halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda istenilen 
belgelerle birlikte ortaklarca imzalanan noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri b) 
İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noterden alınmış noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Türkiye de Tebligat için adres bildirimi, 
d) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu ve 100,00 TL. 

mukabilinde Şartname bedelinin vezneye yatırıldığına dair makbuz. 
4 - Tekliflerin, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne 31 Ekim 2013 Perşembe günü saat 

14:00’e kadar teslim edilmesi gerekmektedir. 
5 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL. 

bedel mukabilinde temin edilebilir. 
İlan olunur. 8569/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:       
1 - Satışa esas bedeli en az 1.515,00 TL ile en çok 31.582,70 TL arasında değişen; 

23/10/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 151,50TL, en 
çok 3.158,27 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kamyonet, Kamyon, Minibüs, B.Oto v.b 
cinsi 28 adet araç; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii 
Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 24/10/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) 
numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 
Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 

İlan olunur. 8542/1-1 
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YİYECEK-İÇEÇEK OTOMAT ALANI KİRAYA VERİLECEKTİR 
İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1) İhale konusu olan işin; 
a) Niteliği: - Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs hattındaki 44 adet istasyona konulacak 

60 adet Yiyecek-İçecek otomat alanının kiraya verilmesi işi. 
b) Teslim Yeri: Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs hattı 
c) Miktarı: 44 Adet istasyonda 60 adet su otomat alanı 
2) İhale şartnamesi, İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı 

İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği' ne müracaat edilerek 250,00 TL bedel karşılığında 
temin edilebilir. 

3) İhale ile ilgili teklif mektupları 30.10.2013 günü saat: 14:00'e kadar İ.E.T.T. İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü Satmamla' Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği 
Şahkulu Mh. Erkan-ı Harp Sk. No:2 Metrohan Tünel-Beyoğlu/İST adresine teslim edilecek ve 
teklif mektupları aynı adreste toplanan İhale Komisyonu huzurunda aynı gün saat 14:00'den 
itibaren açılacaktır. 

4) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif 
Usulü ile yapılacaktır. 

5) Söz konusu ihalenin tahmin edilen toplam bedeli 2.880.000,00 TL + KDV olup, geçici 
teminat miktarı 86.400,00 TL'dir. 

6) isteklilerde aranılacak şartlar: 
A) Kanuni İkametgahı olması, 
B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 
C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası, veya esnaf odası ve 

sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye'de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca 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 belge, 

D) İmza sirküleri vermesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin 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 kişililerin 
her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E) İstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise, istekli adına teklifte 
bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri 
vermesi, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) 

F) 86.400,00 TL lik geçici teminat, 
G - İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 
sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini 
şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) 

H) Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu 8400/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2013/5451 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında

2013-2016 Yıllarına İlişkin Kültürel, Eğitsel ve Bilimsel Değişim
Programının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

ATAMA KARARLARI
— İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri
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