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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Özyeğin Üniversitesinden:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE
HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

sekokulu İngilizce Hazırlık Programında yürütülen eğitim ve öğretimde uygulanacak usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu,

İngilizce Hazırlık Programındaki eğitim ve öğretime 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) İngilizce Hazırlık Programı: Özyeğin Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programını,
b) Rektör: Özyeğin Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Özyeğin Üniversitesi Senatosunu,
ç) Üniversite (ÖZÜ): Özyeğin Üniversitesini,
d) Üniversite Yönetim Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
e) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
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f) Yabancı Diller Yüksekokulu: Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
g) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenim ile İlgili Esaslar

Akademik yıl
MADDE 5 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık ders süresi ve bu süreyi

takip eden sınav süresi olmak üzere en çok on altışar haftalık iki dönemden oluşur. Kayıt günleri
ve derslerin tatil olduğu günler bu sürelere dâhil değildir. Dersler, dönem esasına göre güz ve
bahar dönemlerinde düzenlenir.

(2) Ayrıca, en az altı haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak
üzere en çok sekiz haftalık yaz okulu düzenlenir. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati,
o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir.

(3) Kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından
onaylanan akademik takvimde belirtilir. Tüm ilgililer bu takvime uymakla yükümlüdür.

Yaz okulu
MADDE 6 – (1) Yaz okulunda açılacak düzeyler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafın-

dan belirlenir. Yaz okuluna İngilizce Hazırlık Programında derslere kayıtlı olarak öğrenime de-
vam eden öğrenciler katılabilir.

(2) Yaz okulu öğrenim ücreti, öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim
ücretinin yarısıdır. Ancak, programa başlangıç düzeyden başlayıp ilk akademik yılın bahar dö-
nemi sonu itibarıyla orta üstü düzeyi başarıyla tamamlamış öğrencilerden yaz okulu öğrenim
ücreti alınmaz.

Öğrenim süresi
MADDE 7 – (1) İngilizce Hazırlık Programının normal öğrenim süresi bir akademik

yıl, azami öğrenim süresi iki akademik yıldır.
(2) İngilizce Hazırlık Programında geçirilen süreler lisans öğrenimi süresinden sayıl-

maz.
Düzeyler
MADDE 8 – (1) İngilizce Hazırlık Programı sırasıyla başlangıç, orta öncesi, orta, orta

üstü ve ileri düzey olmak üzere beş düzeyden oluşur.
(2) Güz ve bahar dönemlerinde her bir düzeyin süresi yarım dönem olup, ileri düzeyin

süresi bu düzeye dönem başında başlayanlar için bir dönemdir. Her bir düzeyin haftalık ders
saati, 20 saatin altında kalmamak şartıyla, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İngilizce Yeterlik ile İlgili Esaslar

İngilizce seviye tespit sınavı
MADDE 9 – (1) Üniversitenin lisans diploma programlarına yeni kabul edilen öğren-

cilerin İngilizce düzeyleri, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında Yabancı
Diller Yüksekokulu tarafından iki aşamalı olarak düzenlenen İngilizce Seviye Tespit Sınavı ile
belirlenir.

(2) En az son üç yılında, İngilizce dilinin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke
vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında öğrenim görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda
tamamlayanlar, son iki yıl içinde bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen İngilizce
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Yeterlik Sınavından başarılı olanlar ile bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre İngilizce dü-
zeyleri yeterli bulunanlar sınavlardan muaftırlar. Bu öğrenciler, doğrudan lisans diploma prog-
ramlarına başlarlar.

(3) İngilizce Seviye Tespit Sınavının birinci aşamasından 100 üzerinden en az 60 puan
alanlar, sınavın ikinci aşamasına girmeye hak kazanırlar. Sınavın ikinci aşamasından 100 üze-
rinden en az 65 puan alanlar, lisans diploma programlarına başlarlar. Sınavlara katılmayan veya
sınavlardan yeterli puan alamayanlar, lisans programına başlayamazlar ve İngilizce Hazırlık
Programına alınırlar. Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programında öğrenime başlayacakları dü-
zey, sınav sonuçlarına göre Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir.

(4) İngilizce Seviye Tespit Sınavının hiçbir aşaması için mazeret sınavı düzenlenmez.
Dış sınavlarla yeterlik

MADDE 10 – (1) YÖK ve Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya
uluslararası İngilizce yeterlik sınavlarının birinden, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde
başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler, kabul edildikleri lisans diploma programlarına baş-
larlar.

(2) Sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten iti-
baren sınavın kendi geçerlik süresini aşmamak kaydıyla üç yılın geçmemiş olması, sınav sonuç
belgelerinin asıllarının sunulması şarttır. Yabancı Diller Yüksekokulu, sınav sonuçları hakkında
araştırma yapma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir.

İngilizce yeterlik sınavı

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerince belirlenen koşulları sağlayan İngilizce
Hazırlık Programı öğrencileri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından akademik yılın başında,
güz dönemi sonunda ve bahar dönemi sonunda düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavlarına alı-
nırlar.

(2) Akademik yılın başında düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı, aynı zamanda, İngi-
lizce Seviye Tespit Sınavının ikinci aşaması olarak düzenlenen sınavdır.

(3) İngilizce Yeterlik Sınavından 100 üzerinden en az 65 puan alanlar, kabul edildikleri
lisans diploma programlarına başlamaya hak kazanırlar.

(4) İngilizce Yeterlik Sınavının geçerlik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki
yıldır.

(5) İkinci akademik yılda İngilizce Hazırlık Programı derslerine kayıtlı olarak veya dı-
şarıdan hazırlanan öğrenci statüsünde eğitimlerine devam eden tüm öğrenciler, aynı akademik
yılın bahar dönemi sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına girer.

Lisansüstü öğrenciler

MADDE 12 – (1) Lisansüstü diploma programlarına başvuran adayların sağlamaları
gereken İngilizce Yeterlik koşulu ve bu koşulu sağlamayanların İngilizce Hazırlık Programına
kabullerinde, 23/7/2013 tarihli ve 23716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin Üniver-
sitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğretim dili Türkçe olan lisans diploma programlarında İngilizce yeterlik koşulu

MADDE 13 – (1) Öğretim dili Türkçe olan lisans diploma programlarına kayıt sırasında
verilen seviye tespit sınavında düzeyi Orta Üstü (Upper Intermediate) veya İleri (Advanced)
olarak belirlenen öğrenciler, Hazırlık Programından muaf olup, lisans programlarına başlarlar.
Söz konusu öğrenciler talep etmeleri koşuluyla, hazırlık programına devam edebilirler.
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(2) İngilizce Hazırlık Programında en az bir akademik yıl öğrenim gören öğrenciler,
izleyen akademik yıl itibariyle lisans programlarına başlarlar. Söz konusu öğrenciler talep et-
meleri halinde hazırlık programına bir akademik yıl daha devam edebilirler.

(3) İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olamayan öğrenciler, öğrenim dili İngilizce
olan lisans programlarından İngilizce dilinde verilen dersleri alamazlar.

(4) Öğretim dili Türkçe olan lisans diploma programlarında en az orta düzeyi başararak
lisans öğrenimlerine başlayan öğrenciler, başvuru koşullarını sağladıkları takdirde akademik
yıl içinde düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavlarına girerek İngilizce Yeterlik düzeylerini yük-
seltebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıtlar ile İlgili Esaslar

Kayıt yenileme

MADDE 14 – (1) Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında ve akademik tak-
vimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödeyerek
ve Üniversiteye karşı varsa diğer yükümlülüklerini tamamlayarak Üniversiteye kayıtlarını ye-
nilemek zorundadır.

(2) Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, ilgili dönem derslerinin başlamasını
izleyen ikinci haftanın son iş gününe kadar, mazeretlerinin Yabancı Diller Yüksekokulu tara-
fından uygun görülmesi koşuluyla, gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli ola-
rak kayıt yenileyecek öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri
yerine getirmeleri gerekir.

(3) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durum-
daki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara katılamaz, derslerden
not alamaz ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen
süreler öğrenim süresine dâhil edilir.

(4) Kayıtsız öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programında derslere devam etmek için tekrar
başvuramazlar. Kayıtsız öğrenciler, ilan edilen başvuru süresi içinde başvurmak ve Üniversite
tarafından belirlenen sınav ücretini ödemek koşuluyla ikinci akademik yılın sonunda düzenle-
nen sınav dahil olmak üzere düzenlenen tüm İngilizce Yeterlik Sınavlarına girebilir.

(5) Kayıtsız öğrenciler, herhangi bir dönem, dersler başlamadan önce, girdikleri İngi-
lizce Yeterlik Sınavından başarılı olarak veya bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen
geçerli sınav sonucu ile Üniversitenin Öğrenci Hizmetlerine başvurdukları takdirde, lisans
programlarında öğrenimlerine başlar.

(6) Kayıtsız öğrenci statüsüne geçtikten sonra lisans diploma programlarında öğrenime
başlayan öğrenciler, yeni öğrenciler için geçerli öğrenim ücretlerini öderler ve Üniversiteye
girişte hak kazandıkları burslardan yararlanamaz.

Dışarıdan hazırlanan öğrenciler

MADDE 15 – (1) Durumları aşağıda açıklanan öğrenciler, İngilizce dil bilgilerini kendi
imkanlarıyla geliştirmek üzere ikinci akademik yılın bahar dönemi sonuna kadar, derslerin baş-
lamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar başvurmak koşuluyla dışarıdan ha-
zırlanan öğrenci statüsüne geçer:

a) İleri düzeyi başarıyla tamamladıkları halde İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı ola-
mayanlardan dışarıdan hazırlanan öğrenci statüsüne geçmek için başvuranlar.
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b) İkinci akademik yılın güz ve bahar döneminde dışarıdan hazırlanan öğrenci statüsüne

geçmek için başvuranlar.

(2) Öğrenciler, dışarıdan hazırlanan öğrenci statüsüne geçtikleri dönem başında, bu sta-

tüde bulunacakları süreye ait ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinin yarısını öderler.

İleri düzeyi başarı ile tamamladıkları halde İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olamayan öğ-

rencilerden herhangi bir ücret talep edilmez.

(3) Dışarıdan hazırlanan öğrenci statüsünde geçirilen süreler, öğrenim sürelerine sayılır.

(4) Dışarıdan hazırlanan öğrenciler, ikinci akademik yılın bahar dönemi sonunda yapı-

lan İngilizce Yeterlik Sınavına girerler. Bu öğrencilerden daha önce İngilizce Yeterlik Sınavına

girme hakkı elde ettiği halde bu sınavdan başarılı olamayanlar, ikinci akademik yılın bahar dö-

nemi sonuna kadar düzenlenen tüm İngilizce Yeterlik Sınavlarına girer.

(5) Dışarıdan hazırlanan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programında derslere devam et-

mek için tekrar başvuramaz.

Beklemeli öğrenciler

MADDE 16 – (1) İkinci akademik yılın bahar dönemi sonu itibarıyla lisans diploma

programına başlamaya hak kazanamayan öğrenciler, izleyen dönemden itibaren beklemeli öğ-

renci statüsüne geçer.

(2) Beklemeli öğrenciler, bu statüde bulundukları süre içinde öğrencilik haklarından

yararlanamaz.

(3) Beklemeli öğrenciler, sınav tarihinden en geç bir ay önce başvurmak ve Üniversite

tarafından belirlenen sınav ücretini ödemek koşuluyla düzenlenen tüm İngilizce Yeterlik Sı-

navlarına girebilir.

(4) Beklemeli öğrenciler, herhangi bir dönem, dersler başlamadan önce, girdikleri İn-

gilizce Yeterlik Sınavından başarılı olarak veya bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen

geçerli sınav sonucu ile Öğrenci Hizmetlerine başvurdukları takdirde, lisans diploma program-

larında öğrenimlerine başlar.

(5) Beklemeli öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programındaki öğrenimleri süresince ka-

yıtsız kalmamış olmaları koşuluyla, azami öğrenim süresini tamamladıkları akademik yılı iz-

leyen üç akademik yıl içinde İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans diploma program-

larına kayıt yaptırdıkları takdirde, Üniversiteye girişte hak kazandıkları öğrenim ücreti muafi-

yeti burslarından yararlanmaya devam eder. Aksi halde öğrenciler, yeni öğrenciler için geçerli

öğrenim ücretlerini öder ve Üniversiteye girişte hak kazandıkları burslardan yararlanamaz.

(6) Beklemeli öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programında derslere devam etmek için

tekrar başvuramaz.

Kayıt dondurma

MADDE 17 – (1) Öğrenciler, tekrar Üniversiteye dönmek üzere, sağlıkla ilgili, asker-

likle ilgili, maddi, ailevi, kişisel ve yurt dışında eğitim ile ilgili beklenmedik zorunlu olaylar

veya benzeri nedenlerle izinli ayrılmak için başvurabilir.

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, gerekçeli bir dilekçe ve varsa gerekçelerini

destekleyen belgeler ile birlikte Yabancı Diller Yüksekokula başvururlar. Başvurular, en geç

ilgili dönemin derslerinin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar yapıla-

bilir. Zorunlu haller dışında, bu süre sona erdikten sonra yapılan başvurular işleme alınmaz.
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(3) Kayıt dondurma başvuruları, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafın-
dan incelenir ve karara bağlanır. Öğrencilere bir kereye mahsus ve ilk yıl olmak üzere bir aka-
demik yıl için izin verilebilir; bir dönem için izin verilmez. Kayıt dondurulan süreler, öğrenim
süresine sayılmaz.

(4) Kayıt donduran öğrenciler, izleyen akademik yılın başında Üniversiteye kayıtlarını
yenileyerek söz konusu akademik yılın başında düzenlenen İngilizce Seviye Tespit Sınavına
yeni öğrencilerle birlikte alınır. Kayıt dondurduğu süre bitiminden önce öğrenime başlamak
isteyen öğrenciler başvuru koşullarını sağladıkları takdirde ilgili dönemlerde düzenlenen İngi-
lizce Yeterlik Sınavına girebilirler.

(5) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabil-
mesi için, kayıt dondurduğu dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin yarı-
sını ödemesi ve Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir. Derslerin başla-
masını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden sonra kayıt dondurma başvurusu yapan öğ-
renciler, ilgili döneme ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin tamamını öderler. Öğ-
rencilerin izinli geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları ücretler, iade edilmez veya sonraki
ücretlerine mahsup edilmez. Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde
almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür.

(6) Tutuklanan veya mahkum olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz
edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, kendisine Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile
izin verilir. Tutuklanan veya hürriyeti bağlayan cezası infaz edilen öğrenci kaydının dondurul-
ması için izin başvurusunda bulunmazsa, sınavlara katılma veya diğer öğrencilik yükümlülük-
leri için infaz kurumu veya ilgili kişi ya da mercilerden izin alamaması, kendisine bu hususlarda
Üniversiteye karşı herhangi bir talep hakkı kazandırmaz.

Üniversiteden ayrılma
MADDE 18 – (1) Öğrenciler, Öğrenci Hizmetlerine bir dilekçe ile başvurarak Üniver-

sitedeki kayıtlarını sildirebilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla
Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Dönem öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen öğrenciye,
Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali durumunda, dönem öğrenim ücretinden aşağıda belirtilen
oranlarda ücret iadesi yapılır. Bu süreler geçtikten sonra ücret iadesi yapılmaz:

a) Derslerin başlamasını takip eden 1. hafta sonuna kadar başvurduğunda %90.
b) Derslerin başlamasını takip eden 2. hafta sonuna kadar başvurduğunda %75.
c) Derslerin başlamasını takip eden 3. hafta sonuna kadar başvurduğunda %50.
ç) Derslerin başlamasını takip eden 4. hafta sonuna kadar başvurduğunda %25.
(3) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversite-

den ayrılma veya yaz okulundan çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.
(4) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğren-

cinin dosyasında kendisine ait belgeleri geri alabilmesi ve varsa fazla ödemelerinin iade edile-
bilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendi-
sine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş
olması gerekir.

(5) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumun-
da, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra
Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten
çekilme (“W”) işlemi yapılır. Dönem sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla bir-
likte kayıtlarına geçirilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar, Notlar ve Başarı Değerlendirmesi ile İlgili Esaslar

Danışmanlık
MADDE 19 – (1) İngilizce Hazırlık Programında kayıtlı olan her öğrenciye, öğrencinin

akademik durumunu izlemek ve öğrenciye akademik konularda rehberlik etmek amacıyla Yük-
sekokul tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak atanır.

Devam yükümlülüğü
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, bulundukları düzeyin toplam ders ve uygulama saatinin

en az % 90’ına katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin bir düzey süresince derslere mazeretsiz
devamsızlığı % 10’u; Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun olarak sağlık sorunları
nedeniyle alınan sağlık raporları ve disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılma dâhil hangi gerekçe
ile olursa olsun toplam devamsızlığı % 20’yi aşamaz.

(2) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından izlenir.
(3) Devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciler, düzey sonunda yapılan sı-

navlara alınmaz ve bulundukları düzeyden başarısız sayılır.
Sınavlar
MADDE 21 – (1) Ara sınavların yapılacağı tarihler, Yabancı Diller Yüksekokulu tara-

fından belirlenir. İngilizce Seviye Tespit Sınavı, İngilizce Yeterlik Sınavı ve Düzey Değerlen-
dirme Sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Öğrenciler, sınavlara girmekle yükümlüdürler. Öğrenciler, girmedikleri sınavlardan
başarısız sayılırlar. Ancak, ani hastalık ve beklenmedik hallerde ara sınavlara veya düzey sonu
sınavlarına giremeyen öğrencilerin durumu, Yüksekokul tarafından değerlendirilir. Mazeretleri
geçerli görülenler için Yüksekokul tarafından uygun görülen bir tarihte ve kapsamda mazeret
sınavı düzenlenir. İngilizce Yeterlik Sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez.

(3) Sınav kâğıtları, sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyle Yabancı Diller Yüksekoku-
lunda saklanır ve ikinci yılın sonunda imha edilir.

Sınavlara itiraz
MADDE 22 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren, en geç üç iş günü

içinde, yazılı olarak Yabancı Diller Yüksekokuluna başvurarak sınav kâğıtlarının tekrar ince-
lenmesini isteyebilir. Yabancı Diller Yüksekokulu incelemesini yaparak sonuç ile ilgili kararını
yedi iş günü içinde verir.

Notlar
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin ders ve sınavlardaki başarı düzeyleri, başarılı (S) veya

başarısız (U) notlarından biri ile gösterilir.
(2) Notlar, öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra, akademik takvimde notların ilanı için

belirtilen tarihlerde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden açıklanır. Öğrencilerin isteği üzerine ken-
dilerine aldıkları dersleri, notları ve akademik durumlarını gösteren not döküm belgesi (trans-
kript) düzenlenir. Öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler not döküm belgesinde gösterilir.

(3) İlan edilmiş olan bir ders notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, Yabancı
Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Herhangi bir döneme ait notlarda yapı-
lacak olan değişiklikler, notların ilanını izleyen on iş günü içinde yapılır.

Başarı değerlendirmesi
MADDE 24 – (1) Başlangıç, orta öncesi, orta ve orta üstü düzeyi başarıyla tamamlayan

öğrenciler bir sonraki düzeye geçerek öğrenimlerine devam ederler. İngilizce Hazırlık Progra-
mında başarılması gereken en son düzey ileri düzeydir.
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(2) Bir düzeyden başarısız olan öğrenci bu düzeyi tekrar eder.

(3) Başlangıç, orta öncesi, orta, orta üstü ve ileri düzeyi başarıyla tamamlamak için öğ-

rencilerin sağlaması gereken koşulları Yabancı Diller Yüksekokulu belirler ve her akademik

yılın başında duyurur.

(4) İleri düzeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavına girmeye

hak kazanırlar. İleri düzeyi güz veya bahar dönemi sonunda tamamlayanlar, ilgili dönem so-

nunda; yaz okulu sonunda tamamlayanlar, izleyen akademik yılın başında düzenlenen İngilizce

Yeterlik Sınavına girerler. İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olan veya bu Yönetmeliğin

10 uncu maddesine göre İngilizce düzeyleri yeterli bulunan öğrenciler lisans diploma prog-

ramlarına başlar; başarılı olmayan öğrenciler ileri düzeyi yeniden okuyarak veya derslere de-

vam etmeyip dışarıdan hazırlanarak dönem sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavlarına girerler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 25 – (1) İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri;

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Öğrenim ücretleri ve burslar

MADDE 26 – (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Ücretler, her yıl Mütevelli Heyet

tarafından belirlenir. Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde be-

lirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretlerini belirlenen

süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Bu

öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Üniversite kaynakları ve çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların kapsam, koşul, öğ-

rencilere dağıtımı ve devamına ilişkin esaslar, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Tebligat

MADDE 27 – (1) Öğrenciye Üniversite tarafından yapılacak her türlü tebligat, öğren-

cinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan

elektronik posta adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan elektronik posta adresine gönderilen iletileri

izlemekle yükümlüdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Üniversite Yönetim

Kurulu ile Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29 – (1) 20/10/2011 tarihli ve 28090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin

Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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2014 Mart Günsüzleri             Kılıç 

1200-7 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

24 Mart 2014 

PAZARTESİ 
Sayı : 28951 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/500 

Karar No : 2014/54 

Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 31/01/2014 tarihli ilamı ile 79/l.b maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Faramarz ve 

Turan oğlu, 15/07/1972 doğumlu, FARIBORZ SAIDI tüm aramalara rağmen bulunamamış, 

gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 1931 

————— 
Esas No : 2011/66 

Karar No : 2014/115 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 25/02/2014 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Saranbyamba 

ve Narantuya oğlu, 08/08/1982 doğumlu, TSOGKHUU SARANBYAMBA tüm aramalara 

rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 1932 

————— 
Esas No : 2013/500 

Karar No : 2014/54 

Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 31/01/2014 tarihli ilamı ile 79/1.b maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Fatah ve 

Safiye oğlu, 22/05/1970 doğumlu, PARVIZ KHORSHIDI tüm aramalara rağmen bulunamamış, 

gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 1933 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DE LOKOMOTİFLER İLE JENERATÖR 
VAGONLARININ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN KAPORTA AKSAMLARININ, 
HAVA KURUTUCULARININ VE BODEN YAĞLAMA SİSTEMLERİNİN BAKIM VE 

ONARIMI HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2014/31842 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No: 121/A 35220 ALSANCAK/İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108, 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği İnternet Adresi: www.malzeme.tcdd.gov.tr. 
2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli DE 

Lokomotifler İle Jeneratör Vagonlarının İklimlendirme Sistemlerinin Kaporta Aksamlarının, 
Hava Kurutucularının ve Boden Yağlama Sistemlerinin Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı İşi. 

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

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 01.04.2014 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00,- TL. Bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 2129/1-1 
—— • —— 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
TCDD. 5. Bölge Müdürlüğünden: 
TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 - Van-Kapıköy ve 2 - Muş-Tatvan İstasyonları 

Arası Yol Yenilemesinde Kullanılmak Üzere HM Tipi beton traverslerin (B58) hatta indirilmesi 
hizmet alımı işi. (Kısmi Teklife Açık) olarak Açık ihale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2014/30290 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 
b) Telefon Numarası : 0 422 2124800/4118 
c) Faks Numarası : 0 422 2124816 
d) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 - Van- 

Kapıköy istasyonları arasında 150.000 Adet ve 2 - Muş-Tatvan İstasyonları arasında 150.000 
Adet olmak üzere Toplam 300.000 Adet Yol Yenilemesinde Kullanılmak Üzere HM Tipi beton 
traverslerin (B58) hatta indirilmesi hizmet alımı işi 

3 - Yukarıda belirtilen Hizmet alımı yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı 
kanunun 3/g maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek 
için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 
bürosuna 04.04.2014 tarih, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD5. Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV-Dâhil; 200,00.-TL bedelle 
temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 2178/1-1 
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YAŞ ÇAY NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Araklı/TRABZON 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 10.800 Ton yaş çay nakliye işi %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. Maddesi kapsamında, açık ihale usulü 
ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler aşağıdaki adresten 50,00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

a - Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğü 
Yolgören Mah. Cumhuriyet Cad. 
No: 48/A 61700 
Araklı/TRABZON 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin İdari ve Teknik Şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.04.2014 günü saat 14:00’e kadar Araklı Çay 
Fabrikası evrak kayıt bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 
göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - İstekliler teklif edilen KDV. Hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 
oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede nakliye işi için teklif vereceklerdir. 
9 - İhale Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2222/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Çaykur Çayeli Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Çayeli/RİZE 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 20.000.000 kg Yaş Çay yükleme ve Nakliye işi %20 

artırır-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve ihale yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, 
açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

a - Çaykur Çayeli Çay Fabrikası Müdürlüğü/ÇAYELİ/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.04.2014 Cuma günü saat 14:00’e kadar Çaykur 
Çayeli Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Çayeli Çay Fabrikası İhale Komisyonu adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

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

5 - istekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 
oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 
9 - İhale Çaykur Çayeli Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2290/1-1 
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DOZER İÇİN YÜRÜYÜŞ POMPASI (HİDROMOTOR) SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Liebherr marka 2003 model PR742-BL 581 6482 seri no’lu dozer için 2 adet Yürüyüş 

Pompası (Hidromotor) alımı ve araca montajı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İKN : 2014/31980 

1. İdarenin 

a) Adresi : P.K.9    17400-ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 - 286 4353375 

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 

2. İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; Liebherr marka 2003 

model PR742-BL 581 6482 seri no’lu dozer için 2 adet 

Yürüyüş Pompası (Hidromotor) (Parça No:5801088) alımı 

ve araca montajı işi. 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 takvim gününde 

temin edilerek araca montajı yapılacaktır.  

3. İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 08/04/2014 - 14.00 

4. İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan/ 

ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 20,00 TL şartname bedelini İşletme Müdürlüğümüzün 

Halk Bankası IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 0000 04, Ziraat Bankası İBAN NO: TR65 

0001 0003 3837 7120 4354 30, Vakıfbank İBAN NO: TR32 0001 5001 5800 7286 3488 51 hesap 

numaralarından birine yatırmaları zorunludur. Dekont açıklamasına İhale Kayıt Numarası, İşin 

Konusu ve Şartname Bedeli olduğu ibaresi mutlaka eklenmelidir. 

5. Teklifler 08/04/2014 Salı günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

6. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

7. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 2152/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 8 KALEM (552 ADET) AMBULANS PERSONELİ GİYİM 

EŞYASI ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ 

KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin: 

İhale Kayıt No : 2014/31811 

a) Adresi  : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : Satınalma @taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Mont : 69 Adet 

Yelek : 69 Adet 

Gömlek kısa kollu : 69 Adet 

Gömlek Uzun kollu : 69 Adet 

Pantolon : 69 Adet 

Bot : 69 Çift 

Kep : 69 Adet 

Tshört : 69 Adet 

b) Teslim yeri  : Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği 

Ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 günde teslim 

edilecektir 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 09/05/2014 - 15.00 

c) Dosya no : 1432201 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

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

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

4.2.1 - Yok 

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi 

teklif verilmeyecektir. 

7 - Firmalar teklifleri ile birlikte her üründen 1 adet(bot 1 çift) numune vereceklerdir. 

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, en geç 09.05.2014, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 

Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125   67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - 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 istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

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

maddeler uygulanır. 

14.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 2124/1-1 
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I. KATEGORİ ATIK YAĞ SATILACAKTIR 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinden: 

TEİAŞ 21. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünce 90 Ton I. Kategori Atık Yağın 

satışı; 31/12/2003 tarih, 25333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TEİAŞ Genel Müdürlüğünün 

İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik 

Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği, Çevre ve Orman 

Bakanlığınca 14.03.2005 tarih 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Tehlikeli Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği", 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren ''Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'' ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi 

Gazete’de Yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik" 

hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

 

Dosya numarası : 2014/1 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı 

No:19/DENİZLİ 

b) Telefon ve faks numarası : 258 3773144 - 258 3777391 

c) Elektronik Posta Adresi : 21grupmd@teias.gov.tr 

 

2 - İhale konusu satış işinin; 

a) Malzemenin Niteliği, türü ve miktarı: 

 

Sıra 

Nosu Adı ve Karekteristiği Miktarı Yeri 

Tehlikeli Atık 

Kodu 

1 I. Kategori Atık Yağ 90 Ton 
Tavas TM Tavas/ 

Denizli 
13 03 10 

 

b) Teslim edileceği yer : TEİAŞ 154 kV Tavas TM Tavas/DENİZLİ 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içinde ödeme 

yapılarak teslimata başlanacaktır. 

ç) İşin süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin; 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 21. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı 

No: 19/DENİZLİ 

b) Tarihi ve saati : 01/04/2014 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Atık yağları satın alacak firmanın Çevre ve Orman Bakanlığından I.kategori atık 

yağlara uygun olarak geri kazanımına ilişkin verilen lisansı şartsız olarak almış olması ve lisansın 

iş bitimi sonuna kadar geçerli olması gerekmektedir. Bu koşula uymayan lisansa sahip firmaların 

teklifi geçersiz sayılacaktır. Atık yağ geri kazanımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığından 

lisans almış firmalar konu ile ilgili lisanslarını teklifleri ile birlikte vermek zorundadır. 

4.3.2. Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği veya Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; 

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 

b) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı 

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 

Teklif ekinde aslı, Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti 

sunulması zorunludur. İsteklilerin (a, b, c,) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları 

yeterlidir. İş ortaklıklarında ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak 

zorundadır. Firmaların lisansının süresi işin bitirilme süresi içinde geçerli olmalıdır. Tehlikeli 

Atık Kodları Lisans belgelerinde veya Çevre ve Orman Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen 

Atık Listesinde mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan ya da Tehlikeli Atık Kodunu 

taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 (elli) Türk Lirası karşılığı 

TEİAŞ 21. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Vakıflar Bankası Denizli 

Şubesi TR070001500158007296830248 IBAN nolu hesabına yatırarak satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 21. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP 

MÜDÜRLÜĞÜ Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 19/DENİZLİ adresine elden teslim 

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

9 - İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan 

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

birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır 

10 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 30/06/2014 tarihinden 

önce olmayacak şekilde verilmelidir. 

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

günüdür. 2090/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar 

Meclisi’nin 17.02.2014 tarih ve 47/81 nolu kararı gereği Yapım Karşılığı Kiralama Modeline göre 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile kiraya 

verilmesi için ihaleye çıkartılmıştır. 

İLİ : Kayseri 

İLÇESİ : Melikgazi 

MAHALLESİ : Gülük 

CİNSİ : Arsa 

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.394,12 m2 

PAFTA NO : 330 

ADA NO : 4630 

PARSEL NO : 1 

MUHAMMEN BEDELİ : 3.837.600 TL (üçmilyonsekizyüzotuzyedibinaltıyüztürklirası) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 115.128 TL (yüzonbeşbinyüzyirmisekiztürklirası) 

İHALE GÜNÜ : 09/04/2014 Çarşamba 

İHALE SAATİ : 10.00 

YER GÖRDÜ BELGESİ : Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınacaktır. 

Yukarıda her türlü özelliği belirtilen taşınmaz üzerine, Vakıflar Meclisinin 17.02.2014 

tarih ve 47/81 nolu kararı ile Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı’nın 

25.12.2013 tarih ve 399-2947 sayılı oluruna istinaden; 

1 - Yüklenici tarafından her türlü masrafları ile finansmanı karşılanmak üzere imar 

durumuna göre verilecek fonksiyonuna uygun olarak projelendirilmesi, Genel Müdürlüğümüz, 

ilgili Belediye ve ilgili kurumlara onaylatılması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin 

alınması, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde inşaatın gerçekleştirilmesi, 

aksi taktirde sözleşmenin feshedilerek yatırılan kiraların ve teminatın İdareye gelir kaydedilmesi, 

o ana kadar yapılan masrafların İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması, avan proje bedelinin 

Mimarlar Odasınca belirlenen bedelden fazla olmamak üzere müellifine ödenmesi, 

2 - Sözleşme tarihinin sözleşmenin imzalandığı tarih sayılması, 

3 - Sözleşme tarihinden başlamak üzere kira bedellerinin; 

a) 1. yıl için 20.000,00 TL. 

b) 2. yıl için önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış oranı olması 

c) 3. yıl için 200.000,00 TL 

d) 4. yıl için önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış oranı olması 

e) 5. yıl için önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış oranı olması 

f) 6. yıl için önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış oranı olması 

g) 7. yıl için önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış oranı olması 

h) 8. yıl için 412.000,00 TL. 

h) 9. yıldan itibaren 25. yılın sonuna kadar bir önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış 

oranı olması 

4 - 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları hakkında Kanuna ve ilgili diğer mevzuata aykırı 

herhangi bir nedenle 25 yıllık süre dolmadan tahliye edilmesi halinde, sözleşmenin feshedilerek 

tahliye edilebileceğine, tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmeyeceğine 

ve her halükarda vakfa terk ve teberru edileceğine dair noterden taahhüt alınması, 
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5 - Yüklenici tarafından inşaata başlanılmadan önce taşınmazın, işletmeye açılana kadar 

ve açıldıktan sonra başka bir amaçla kullanılmaması, üzerine haciz, ipotek, teminat vb. 

yükümlükler konulmaması, 

6 - 23 yıllık işletme süresi sonunda İdare, tesisi kiralamaya devam etme veya tahliye etme 

hususunda dilediği iradeyi gösterebilir. Kiralamaya devam etme durumunda; günün koşullarına 

göre İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık dönemler halinde kira akdi 

düzenlenir. İdarenin tahliyeye karar vermesi halinde, kararın tebliğ edilmesini müteakip bina/tesis 

ve müştemilatı Yüklenici tarafından çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel 

talebinde bulunulmadan İdareye devredilir. Aksi takdirde Yüklenici, tahliye gerçekleşinceye 

kadar binayı/tesisi işgal ettiği her gün için son yılın kira toplamının %3’ü tutarında günlük ceza 

ödemeyi ve Vakıfların bu nedenle uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin etmeyi kabul etmesi 

şartlarıyla, 2 yıllık inşaat süresi dahil toplam 25 yıl süre ile yapım karşılığı kiralama modeli 

çerçevesinde Ticari Tesis (Sinema, Tiyatro, Lokanta, Otel, Banka, Bürolar, Çok katlı Mağazalar, 

Sosyal ve Kültürel Tesisler, Kamu Tesisleri gibi her türlü ticari faaliyet) yapılmak üzere kira 

ihalesine çıkarılması işidir. 

7 - İhale yukarıda belirlenen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi, Bor Sokak No: 4 

Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan, 

İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

8 - İstekliler, İhale şartnamesini 09.30 ile 12.00 ve 14.00 ile l7.00 saatleri arasında 

Sahabiye Mahallesi, Bor Sokak No: 4 Kocasinan / KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar 

Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

9 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İhale Şartnamesinin 6.maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 08/04/2014 tarihinde Salı 

günü saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sahabiye Mahallesi, Bor Sokak No:4 

Kocasinan / KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığında 

teslim edilecektir. 

10 - İhaleye girebilme şartları; 

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. 

c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin 

ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları 

belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

c1) 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 suretini vermesi. (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.) 

c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

d) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi. 

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi. 

d2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. 

(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.) 
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e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. 

(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.) 

f) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesini vermesi. 

g) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (muhammen bedelin 

%50'si1 kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi) 

*İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri 

bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler. 

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair ekli 

örneğe uygun belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi. 

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak ekli örneğe uygun prim borcu olmadığına dair 

belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi. 

j) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde 

kalırsa Şartname 19. madde hükmünce temin edeceğine dair şartname eki örneğe uygun 

taahhütname, 

k) Şartname eki örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi, 

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin şartname eki örneğe 

uygun yazılı beyanı. 

m) Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait Vakıfbank Kayseri/Kocasinan Şubesi 

TR270001500158007297093243 hesap nolu banka hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat 

alındı makbuzu veya Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış 

şartname eki örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 

n) Teklifi mektubu (Şartname 6. maddeye göre hazırlanmış) 

p) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı ve l bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

11 - Teklifler, aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır. 

I - İç zarf: İç zarf aşağıdaki belgeyi içerecektir. 

- Teklif mektubu (ekli örneğe göre), 

Teklif mektuplarında şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacaktır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen rakamın 

yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim tarafından verilen teklif mektuplarının, 

ortakların tamamı veya vekil tayin etmişlerse vekilleri tarafından imzalanması gerekir. Bunlardan 

herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red 

olunarak hiç yapılmamış sayılacaktır. 

Teklif mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın 

üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın 

yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. 

————— 
1 Bölge Müdürlüğünce işin özelliğine göre belirlenecektir. (%50 olarak belirlenmiştir). 
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- İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş işbu şartname metni. 

II - Dış zarf: Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

- İç zarf. 

- 10. maddede belirtilen diğer belgeler. 

Tüm belgeler istenilen şekilde hazırlanıp dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp, 

üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 

12 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

13 - Bu iş için yapılmış tüm ilan bedelleri sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından 

ödenecektir. 

14 - İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 2242/1-1 

—— • —— 

KOMPANSATÖR (GENLEŞME KÖRÜĞÜ) ALINACAKTIR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Yeniköy Termik Santral İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan Kompansatörlerin teknik 

şartname esaslarında temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/32115 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25   48201 Milas / 

MUĞLA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 - 558 02 91 

c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2 Adet Kompansatör (Genleşme körüğü) teknik 

şartname esaslarında temin edilecektir. 

b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarına teslim edilecektir. 

c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı gün dahil 75 (Yetmşbeş) 

takvim günü içerisinde teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve Saati : 17.04.2014 - 14:00 

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 17.04.2014, Saat 14.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi 

hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 2262/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No : 4915 Karar Tarihi : 13/03/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/03/2014 tarihli toplantısında; Boru Hatları ile 

Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) 17/05/2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 09/05/2013 tarih ve 4393 sayılı Kurul Kararı aşağıdaki şekilde değiştirmiştir. 

Madde 1 - 17/05/2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 09/05/2013 tarih ve 4393 sayılı Kurul Kararının 1 inci maddesindeki “321,972 milyon TL” 

rakamı “317,713 milyon TL” olarak değiştirilmiştir. 

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

 2302/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

İl Emniyet Müdürlüğü Karakol Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği 

hakkındaki teklifi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2280/1-1 

————— 
46198 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği hakkındaki teklifi Belediyemiz 

imar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2281/1-1 

————— 
Alacaatlı Mahallesi imarın 63858 ada 2 parseli ile 63859 ada 3 parseline ilişkin 1/1000 

ölçekli İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2282/1-1 

————— 
Yenimahalle 44925 ada 1 parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı 

süresi içerisinde yapılan itiraz hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2283/1-1 

————— 
Yenimahalle 43689/13 ve 43690/2 ada/parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2284/1-1 

————— 
42356/2 ve 42360/2 ada/parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2285/1-1 
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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

YÖNETMELİK

— Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


