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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C.
26 Nisan 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.01-8-317
BAŞBAKANLIĞA

27-28 Nisan 2015 tarihlerinde Kuveyt’e resmi bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme
kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.
Gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 48. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
24 Nisan 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-4625
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Nisan 2015 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gençlik
ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
24 Nisan 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-154-321
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 24/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4625 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Nisan 2015 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan Dışişleri
Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor
Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
24 Nisan 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-4626
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Nisan 2015 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan Ekonomi
Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet
YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
24 Nisan 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-155-322
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 24/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4626 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Nisan 2015 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan Ekonomi
Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet
YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
24 Nisan 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-4627
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Nisan 2015 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan Kültür
ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
24 Nisan 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-156-323
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 24/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4627 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Nisan 2015 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan Kültür
ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
24 Nisan 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-4628
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Nisan 2015 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan Milli
Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
24 Nisan 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-157-324
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 24/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4628 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Nisan 2015 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan Milli
Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER
Giresun Üniversitesinden:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Giresun Üniversitesi Botanik Bahçesi ve
Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, işleyişi yönetim
organları ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Giresun Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
d) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Giresun Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Giresun Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Giresun ili Espiye ilçesinde, Üniversite tarafından botanik bahçesi ve herbaryum kurulması amacı ile ayrılmış ve tahsis edilmiş alanda; botanik bahçesi, herbaryum ve Merkez için
gerekli fiziki altyapıyı oluşturmak; sonrasında Merkezin gelişimini sağlamak.
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b) Merkez ile ilgili tüm alanlarda, yurt içi ve dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak
stratejik plan ve hedefler çerçevesinde başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye bitkileri ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak, materyal toplamak,
üretim yapmak, bunlardan teşhir ve değişim koleksiyonları meydana getirmek.
c) Materyal ve personel değişimi yaparak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak.
ç) Bitkilerin gen kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmak ve tanıtımlarını sağlamak.
d) Önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve ilgili konularda çalışan öğretim
üyelerinin uygulamalı çalışmalarına destek olmak.
e) İlköğretim ve ortaöğretim ile yüksek öğretimdeki okulların öğrencilerine bitkileri
tanıtmak, sevdirmek ve çevre bilincinin oluşmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür:
a) Ülkemiz ve ülkemiz dışından getirilecek bitkilerin canlı olarak yetiştirildiği ve sergilendiği botanik bahçesi ile halka, yerli ve yabancı turistlere ve bilim insanlarına hizmet vermek.
b) Giresun bölgesi bitkileri başta olmak üzere, ekonomik değeri olan ve/veya genişdar yayılışlı Türkiye’ye özgü bitkilerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, bu bitkilerin korunması ve gelişmesine destek olmak ve bu bitkileri ziyaretçilere tanıtmak.
c) Üniversitenin ilgili bölümlerindeki önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak.
ç) Botanik bahçesi alanında araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetiştirilmesine destek olmak.
d) Giresun bitkileri ile ilgili görsel-işitsel her türlü belgeyi temin ederek, bunlardan üniversite elemanlarının, öğrencilerin ve kamuoyunun yararlanmasını sağlamak.
e) Botanik bahçesini açık bir doğa araştırma ve eğitim merkezi haline getirerek, Giresun
ili ve bölgedeki çeşitli düzeydeki okul öğrencilerine doğa sevgisi aşılamak ve bu suretle çevrenin, doğanın ve bitkilerin korunmasına katkıda bulunmak.
f) Botanik bahçeleri ve ilgili konularda seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, Broşür, dergi, kitap, katalog vb. bastırmak ve yayınlamak.
g) Danışmanlık hizmetleri vermek ve bitki temininde çeşitli kurumlarla işbirliği yapmak.
ğ) Merkezin kuruluş ve gelişmesine katkı sağlayacak bitki, her türlü bitkisel ürün, basılı
yayın malzemesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
h) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanun hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör, aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.
(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcıların da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmenlik ve diğer mevzuat çerçevesinde Merkezi yönetmek,
c) Merkezin idari işlerini yönetmek,
ç) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
d) Her yıl sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp,
Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyetleri ile
ilgili Üniversitenin tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç (3) yıl için
görevlendirilen dört (4) üye olmak üzere toplam beş (5) üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulde yenileri
görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelik hükümlerine ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini
belirlemek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda başvuru ve projeleri inceleyerek, uygun görülenleri
ve destekleme şeklini ve çalışma programını karara bağlamak.
c) Mevcut imkânları değerlendirerek, uygulama ve araştırma alanları konusunda karar
almak.
ç) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif ve patent hakları gibi
haklara ait esasları ilgili mevzuata göre tespit etmek.
d) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında mali destek
isteklerini karara bağlamak.
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e) Müdür tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin programı görüşüp
karara bağlamak.
f) Merkezin, Müdür tarafından hazırlanan yıllık bütçe önerisini karara bağlamak.
g) Müdür tarafından gündeme getirilecek diğer konuları karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu on (10) kişiden oluşur ve Yönetim Kurulu tarafından
seçilir. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyesidir.
(2) Danışma Kurulu üyeleri merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime
sahip ya da merkezin çalışmalarına destek sağlayabilecek üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından seçilir.
(3) Danışma Kuruluna seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süreleri dolan üyeler
yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri seçilir.
(4) Danışma Kurulu yılda en az iki kez olağan, gerektiğinde olağanüstü olarak üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla gündemli olarak toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
(5) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, uzman, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547
sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaş
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar ile merkeze bağış yolu ile gelecek her türlü demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Döner sermaye hizmetleri
MADDE 15 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde, 2/6/2008 tarihli ve 26894 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Selahaddin Eyyubi Üniversitesinden:
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE
LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Selahaddin Eyyubi Üniversitesinde yürütülecek ön lisans ve lisans programlarında uygulanacak olan kayıt, eğitim-öğretim,
sınavlar, notlar ve başarı durumu, mezuniyet ve diploma ile ilgili esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ara sınav: Dersin okutulduğu yarıyıl içerisinde yapılan sınavları,
b) Bütünleme sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl içerisinde yarıyıl sonu sınavı yerine
geçen sınavı,
c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili
bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
ç) Ek sınav: Öğretim programındaki derslerden (YS/U) ve (DS/NA) notu bulunmayan,
staj hariç en fazla iki dersi FF olan veya başarısız dersi bulunmayıp GNO’ ları 2,00’ın altında
kalan öğrencilerden, en çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek
olanlara verilen ek sınav hakkını,
d) GNO: Genel not ortalamasını,
e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,
meslek yüksekokulunda meslek yüksekokulu kurulunu,
f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokulunda meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
g) Kısa sınav: Öğretim elemanının önceden haber vermeden ders esnasında veya sonrasında yaptığı sınavları,
ğ) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı
kapsayan yükseköğretimi,
h) Ön lisans: Ortaöğretimden sonra en az dört yarıyıllık veya iki yıllık bir programı
kapsayan yükseköğretimi,
ı) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden
dolayı ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavları,
i) Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrenciler: Son sınıfa kadar tüm yarıyıllarda ders kaydı
yaptıran öğrencileri,
j) Mütevelli Heyet: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
k) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki
derslerin kredi toplamını,
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l) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil derslerini,
m) Öğretim programı: Bölümlerin/programların görüşleri alınmak suretiyle fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunca kararlaştırılan ve Senato tarafından kabul edilen öğretim programını,
n) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir
veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,
o) Seçmeli ders: Öğrencinin alması gereken zorunlu dersler dışında kendi bölümünün
ya da diğer bölümlerin seçmeli dersleri içinden isteği doğrultusunda aldığı dersi,
ö) Senato: Üniversitenin Senatosunu,
p) Transkript: Not döküm belgesini,
r) Uzatmalı öğrenci: Kayıtlı olduğu eğitim programından normal süresi içinde mezun
olamayan öğrenciyi,
s) Üniversite: Selahaddin Eyyubi Üniversitesini,
ş) Yarıyıl ders yükü: Öğrencinin bir yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerin kredi toplamını,
t) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavı,
u) Zorunlu ders: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
İlk kayıt işlemleri ve gerekli belgeler
MADDE 4 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır.
(2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, 2547 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve
adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(3) Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, yukarıdaki hükümlere uymak şartı ile
yetkili temsilci eliyle de yaptırabilirler. Sundukları belgelerin yanlış ve eksik olduğu anlaşılan
öğrencilerin bulundukları yarıyıla bakılmadan, Üniversite ile ilişikleri kesilir.
Yarıyıl kayıtları
MADDE 5 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca her yarıyıl başında Rektörlük tarafından ilan edilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Yarıyıl kayıtları
sırasında öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler belirlenir ve kaydı yapılır. Yarıyıl kaydının yapılması için o yarıyıl ücretinin ödenmiş olması gerekir. Mazeretleri Rektörlük tarafından uygun
görülen öğrenciler, ders ekleme süresi içinde kayıt yaptırabilir. Yarıyıl kayıtlarını yaptırmayan
öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamazlar.
Ücretler
MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Ön lisans ve lisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda eğitim-öğrenim ücreti alınır.

Sayfa : 12

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2015 – Sayı : 29339

(2) Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.
(3) Yaz okuluna ilişkin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyet tarafından ayrıca tespit edilir.
Burslu öğrenciler de dâhil olmak üzere yaz okuluna devam edecek olan tüm öğrencilerden yaz
okulu ücreti alınır.
(4) Üniversiteden bir ya da iki yarıyıl geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, cezalı
oldukları yarıyıl ya da yarıyıllara ait ücretin %50’sini ödemek zorundadır.
(5) Normal öğrenim süresini tamamladığı halde mezun olamayan ve öğrencilik hakkı
devam eden ön lisans ve lisans öğrencileri ile ek süre kullanan çift anadal/yandal öğrencileri,
kredi başına Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti öder.
(6) Her türlü ek sınav ücreti ve ödeme şartları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Ön
lisans ve lisans dersleri yarıyıl esasına göre düzenlenir. Gerektiğinde yaz dönemi açılabilir. Yaz
dönemiyle ilgili hususlar Senatonun kararı ile belirlenir.
(2) Uygun görülen eğitim programlarında ikili veya gece öğretim programları düzenlenebilir. Bu durumda eğitim süresi Senatonun önerisi ile Mütevelli Heyetinin kabul ettiği esaslar çerçevesinde belirlenir.
(3) Her yarıyılın başlangıç ve bitiş tarihleri ile sınav dönemleri Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile ilan edilir.
(4) Resmi tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde ilgili
birimlerce önerilen eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlar, ilgili yönetim kurulu kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.
Öğretim süresi, şekli ve dili
MADDE 8 – (1) Üniversitede ön lisans öğreniminin normal süresi iki yıl, lisans öğreniminin normal süresi dört yıldır.
(2) İngilizce hazırlık sınıfında geçen süre, izinli olunan dönemler ve Üniversiteden bir
veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları dönemler, öğrenim süresinden sayılmaz.
(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, öğrenim süresinden sayılır. Yatay geçiş
yapan öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda ya da daha önceki programda geçirdiği
süreler de hesaba katılır. Daha önceden bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş, ÖSYM
tarafından yapılan sınav sonucu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilerin, önceki programlarından
aktarılan derslere karşılık gelen yarıyıl/yarıyıllar da öğretim süresinden sayılır.
(4) İngilizce hazırlık sınıfında geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan
ön lisans programlarından en fazla dört yıl, lisans programlarından en fazla yedi yıl içinde mezun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine
devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüsü devam eder.
(5) Öğretim; öğretim programında öngörülen teorik ve/veya uygulamalı dersler, uygulamalar, proje, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, arazi üzerinde uygulama,
seminerler, bitirme çalışması/tezi, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.
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(6) Aksi kararlaştırılmadıkça, her dersin süresi bir yarıyıldır.
(7) Üniversitede öğretim dili; dil programlarında kendi dillerinde, yabancı dilde öğretim
verilen programlarda İngilizce, diğer programlarda Türkçe’dir. Senatonun önerisi ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile belirli programlarda bir kısım dersler Türkçe veya İngilizce verilebilir.
Ön lisans ve lisans programları, zorunlu, seçmeli ve ön şartlı dersler
MADDE 9 – (1) Bir bölümün ön lisans veya lisans programı ve ders kredi saat değerleri
bölüm/program başkanlığınca ilgili kurula önerilir. Ön lisans veya lisans programları, ilgili kurullarca kabul edildikten sonra Senatonun onayı ile kesinleşir. Ancak, bu programlarda yer alan
derslerin verilecekleri yarıyıl veya yıla ilişkin değişikliklerle, açılacak veya kaldırılacak seçmeli
dersler hakkında ilgili kurul yetkilidir.
(2) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu
bölümün/programın müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri almakla yükümlüdür.
Seçmeli dersler, müfredatta yer alan sınırlamalar içerisinde kalmak kaydıyla öğrencinin ilgi
alanı ve isteği de göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.
(3) Bir dersin alınabilmesi için, daha önce alınarak başarılması gereken ön şartlı dersler,
ilgili bölüm başkanlığınca fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kuruluna önerilir ve kurulun
onayından sonra kesinleşir.
(4) İlgili yönetim kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile dersler müfredatta yer aldığı
dönem haricinde açılabilir.
Ders yükü ve ders kayıtları
MADDE 10 – (1) Ders yükünün belirlenmesinde ve ders kayıtlarında aşağıda belirtilen
esaslar uygulanır:
a) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin AKTS toplamı değeridir. Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait olan ders yüküne normal ders yükü, kayıt olduğu
derslerin tümüne ise yarıyıl ders yükü denir. Sınamalı statüde bulunan öğrenciler hariç; yarıyıl
ders yükü, 30 AKTS olan normal ders yükünün bir buçuk katını geçmemek koşuluyla danışmanın teklifi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla belirlenir. Ders yükü hesabında, derslerin
AKTS değeri esas alınır.
b) Öğrencilerin isteği ve akademik danışmanının onayı ile ders yükleri azaltılabilir. Bu
durumdaki öğrenciler en az iki ders almak zorundadır.
c) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve/veya daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadırlar. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır.
ç) Öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ilgili kurullarca belirlenen diğer dersler alınır.
d) Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir.
Bu dersin yerine, aynı yarıyıldaki seçmeli dersler arasından başka bir ders seçilebilir.
e) Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin yarıyıl ders yükleri danışmanın önerisi ve
bölüm/program başkanının onayı ile en fazla 15 derse kadar artırılabilir.
f) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olmak, ön şartlı dersleri başaramamış
olmak, yarıyıl izni kullanmış olmak veya üniversitelerarası değişim programlarına katılmak
gibi nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrenciler, danışmanın onayı ile bulunduğu yarıyılda muaf ya da başarılı olduğu kredi yükü kadar üst yarıyıllardan ders alabilirler.
Ancak, bu öğrencilerin yarıyıl ders yükü, bulunduğu yarıyıldaki normal ders yükünü geçemez.
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Derslere devam zorunluluğu
MADDE 11 – (1) Her öğrenci, bir yarıyılda alacağı teorik derslerin en az %70’ine, seminer, laboratuvar, atölye, proje, bitirme çalışması/tezi ve benzeri çalışmalardan oluşan uygulamalı derslerin ise en az %80’ine katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Daha önce alınan ancak başarısız olunan
teorik derslerde devam zorunluluğunun sağlanmış olması durumunda tekrar devam zorunluluğu
aranmaz. Öğrencinin devamsızlık durumu ilgili dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu
sınavlarından önce Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir.
Öğrenci danışmanlığı
MADDE 12 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığı tarafından öğretim elemanları
arasından bir öğrenci danışmanı atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrencinin akademik gelişimini ve performansını takip eder. Eğitim-öğretim ve kariyer konularında öğrenciye danışmanlık yapar. Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinde öğrenciyi yönlendirir ve gerekli onay işlemlerini yapar. Ancak, yarıyıl kayıtlarının yapılmasından ve yenilenmesinden öğrenci sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Notlar ve Başarı Durumu
Sınavlar
MADDE 13 – (1) Bir dersteki başarı değerlendirmesi, yapılması zorunlu ara sınav ve
yarıyıl sonu sınavının yanı sıra, dersin türüne göre laboratuvar/atölye çalışması, ödev, kısa sınav, makale çalışması, vaka takdimi, proje raporu ve sunumu ile derslere etkin katılım gibi ölçütler üzerinden yapılır. Ölçmenin her ders için nasıl yapılacağı, ilan edilen ders bilgi formlarında belirtilir. Her yarıyılda en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınav
ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerin değerlendirilmesi, ilan edilen ders bilgi
formlarında belirtilir.
(2) Sınavlar dersin öğretim elemanı tarafından düzenlenir ve yönetilir. Sınav takvimi
ve sınavlarda görevlendirilen öğretim elemanları ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve
ilan edilir.
(3) Ara sınav, yarıyıl sonu, bütünleme ve mazeret sınavlarının sonuçları tüm sınavların
bitiş tarihini izleyen bir hafta içinde ilan edilir.
(4) Sınav evrakı, sınavların sona ermesini takip eden üç hafta içerisinde fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu sekreterliklerince Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
teslim edilir ve en az iki yıl süre ile saklanır.
Bütünleme sınavı
MADDE 14 – (1) Öğrencilere, girmiş oldukları yarıyıl sonu sınavı sonucunda ders başarı notu olarak FF veya (YS/U) notları aldıkları dersler için bütünleme sınav hakkı verilir.
(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınava giremeyen öğrencilere ilgili ders için bütünleme sınav hakkı tanınır.
(3) GNO’ su 2,00’ın altında olan öğrenciler sadece DD ve DC notu aldıkları derslerden
bütünleme sınavına girebilirler. Öğrenciler, yarıyıl içinde kayıtlı olmadıkları veya devamsızlıktan kalarak (DS/NA) notu aldıkları derslerden bütünleme sınavına giremezler.
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(4) Bütünleme sınav hakkı verilirken yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaz.
(5) Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer.
(6) Bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.
Mazeret sınavı
MADDE 15 – (1) İlgili yönetim kurullarınca kabul edilen geçerli mazeretleri nedeniyle
ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemek ve sınavların sona erdiği tarihten
itibaren en geç üç iş günü içerisinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu
kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.
Notlar
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin her ders için aldıkları başarı notları, aşağıdaki eşdeğerlik
tablosunda yer alan 100’lük not sistemine uygun olarak, ilgili öğretim elemanı tarafından verilir
ve sınav evrakıyla birlikte öğrenci işleri birimine teslim edilir.
a) Başarı notlarının eşdeğerlik tablosu aşağıdaki gibidir:
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI
NOT SİSTEMİ
HARF-1

HARF-2

NOT SİSTEMİ NOT SİSTEMİ

4’LÜK

100’LÜK

NOT SİSTEMİ

NOT SİSTEMİ

BAŞARI DERECESİ

A

AA

4

90-100

Pekiyi

A-

BA

3,5

85-89

Pekiyi

B

BB

3

80-84

İyi

B-

CB

2,5

70-79

İyi

C

CC

2

60-69

İyi (Mezuniyet Notu)

C-

DC

1,5

55-59

Orta geçer

D

DD

1

50-54

Orta geçer

F

FF

0

0-49

Başarısız

b) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
1) E/I- Eksik (Incomplete).
2) BR/S- Başarılı (Satisfactory).
3) YS/U- Yetersiz (Unsatisfactory).
4) T - Transfer.
5) G/P- Gelişmekte olan (Progressing).
6) M/EX- Muaf (Exempt).
7) DS/NA- Devamsız (Not Attended).
c) Ortalamaya katılmayan notlar için uygulanacak esaslar şunlardır:
1) E/I notu: Dönem içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir nedenle
ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan, ara sınav veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen
öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (E/I) notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden
itibaren bir hafta içinde mazeretini belgelemek suretiyle öğrenci işleri birimine başvurur. İlgili
fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile mazeretleri kabul edilen
öğrenci için mazeret sınav hakkı ya da ders eksiklerini tamamlamak üzere bir süre verilir.
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Bu sürede tamamlanan ders yükümlülükleri veya yapılan sınav sonucunda verilen başarı notu,
(E/I) notunun yerine geçer. Ancak (E/I) notu aldığı halde süresi içinde herhangi bir başvuruda
bulunmayan öğrencinin E notu kendiliğinden FF notu haline dönüşür. Uzun süreli rapora bağlı
bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararıyla E notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.
2) BR/S notu: Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
3) YS/U notu: Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden, ön lisans ve lisans programına hazırlık programında alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
4) T notu: Üniversite dışından lisans programlarına geçiş yapan veya bir değişim programına katılan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığı önerisi
üzerine ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş dersler için verilir.
5) G/P notu: Kredisiz dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
6) M/EX notu: Senato tarafından belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olunan dersler için ya da öğrencinin Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından alarak başarılı olduğu ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile denkliği
tanınarak muaf tutulduğu dersler için verilen nottur. (M/EX) notu ortalamaya katılmaz.
7) DS/NA notu: Derse devam zorunluluğunu veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (DS/NA) notu, not ortalaması hesaplamasında FF notu işlemi görür.
Notlarda maddi hata
MADDE 17 – (1) Yapılan sınavların notları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
ilan edildikten sonra maddi hata tespit edilmesi halinde, düzeltme işlemi için, öğrencinin ya
da ilgili öğretim elemanının, notların ilanını izleyen en geç bir hafta içinde ilgili bölüm/program
başkanlığına başvurması gerekir. Başvuru, bölüm/program başkanı tarafından bir hafta içerisinde incelenerek ilgili dekanlığa/müdürlüğe gönderilir. Tespit edilen maddi hata ilgili yönetim
kurulu kararı ile düzeltilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.
Başarı durumunun belirlenmesi
MADDE 18 – (1) Bir dersten (BR/S), (M/EX), DD ve daha yukarı not alan öğrenci o
dersten başarılı sayılır. Herhangi bir dersten FF, (YS/U), (DS/NA) notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup, bu dersi öncelikli olarak tekrarlaması gerekir. Tekrarlanması gereken seçimlik derslerin yerine aynı kredi değerine sahip başka bir seçimlik ders tercih edilebilir.
(2) Dördüncü yarıyılın sonundan itibaren GNO’su 1,80’in altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci olur. Sınamalı durumda olan öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri ders yükleri
normal yarıyıl ders yükünü aşamaz.
(3) Sınamalı öğrenciler FF, (YS/U) veya (GC/W) notu aldıkları derslerin yanı sıra önceki yarıyıllarda DD veya DC notu aldıkları derslerden istediklerini tekrarlayarak genel not
ortalamalarını en az 1,80’e yükseltmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, kredisiz dersler
hariç hiçbir yeni derse kayıt yaptıramaz. Ancak, sınamalı bir öğrenci, herhangi bir yarıyıl
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başında kayıt yaptırabileceği bütün derslere kayıt yaptırdıktan sonra toplam ders yükü normal
yarıyıl ders yükünden daha az ise, danışmanının onayı ile o yarıyılda yeni dersler alarak toplam
ders yükünü normal ders yüküne tamamlayabilir. Ancak bu durumda daha önceki yarıyıllarda
alınamamış derslere, yaz öğretimi de dahil olmak üzere öncelik verilir.
(4) Sınamalı durumda olan öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan kulüplere başkan,
başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olamazlar.
(5) Sınamalı öğrencilikte geçen süre toplam öğrenim süresinden sayılır.
(6) Öğrencilerin güz dönemi başındaki sınamalı öğrencilik durumları, yaz öğretimi sonundaki GNO’larına göre belirlenir.
(7) Son sınıf öğrencileri ile Üniversiteye yatay geçiş yapan öğrencilere, geçişin yapıldığı
akademik yıl boyunca, dikey geçiş yapan öğrencilere de intibak programını tamamlayıncaya
kadar bu maddede geçen yeni ders sınırlamaları uygulanmaz.
(8) Yaz döneminde ders almak isteyen sınamalı durumdaki öğrenciler ile uzatmalı öğrenci statüsündeki öğrencilere yeni ders sınırlamaları uygulanmaz.
(9) Normal eğitim süresi içerisindeki ön lisans ve lisans öğrencilerinden GNO’su ilgili
yarıyılın sonunda 3,00-3,49 olanlar onur listesinde, 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek onur listesinde yer alırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından ilan edilir.
(10) Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin, kayıtlı olduğu bölümün
ön lisans/lisans programındaki dersleri başarı ile tamamlamış olması ve GNO’sunun 2,00’ın
altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi GNO’su 3,00’dan 3,49’a kadar olan öğrenciler onur,
3,50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olur. Onur ve Yüksek Onur listesine geçen öğrencilerin durumları, diplomalarında belirtilir.
Genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 19 – (1) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak, daha önce aldıkları ve başarılı sayıldıkları
dersleri de tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerli olup akademik ortalamalara bu not dahil edilir.
Başarı notunun belirlenmesi
MADDE 20 – (1) Bir dersin başarı notu; (M/EX) notu hariç, o derse ait yarıyıl içi sınavı
kapsamında yapılan kısa sınavlar, alan çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar, staj ve benzeri çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavından alınan notlar esas alınarak dersin başarı değerlendirme sistemine göre belirlenir. Açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi, her yarıyılın ilk haftası içinde dersin öğretim elemanı tarafından ders bilgi
formu ile ilan edilir.
(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ilgili idari birime teslim edilir ve sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
ilan edilir.
Sınavlarda kopya
MADDE 21 – (1) Sınavlarda kopya yapan/yaptıran veya kopyaya teşebbüs ettiği disiplin soruşturması sonucunda tespit edilen öğrenciye o sınavdan sıfır notu verilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma
Derslerin kredi değeri
MADDE 22 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısının
toplamından oluşur. Kesirli krediler bir üst veya alt tam sayıya yuvarlanır. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan
öğrenim faaliyetlerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir.
Yarıyıl ve genel not ortalamaları
MADDE 23 – (1) Bir yarıyılda alınan derslerin rakamsal başarı notlarının, o derslerin
kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenen nota yarıyıl not ortalaması denir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülüp yuvarlatılarak bulunur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması ile hesaplanan
nota genel not ortalaması (GNO) denir. Ancak, GNO’nun hesaplanmasında sadece öğretim
programında bulunan dersler dikkate alınır.
Mezuniyet ve diploma
MADDE 24 – (1) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş
ve GNO’sunu en az 2,00 düzeyine çıkarmış, staj zorunluluğu olan bölümlerde stajını başarı
ile tamamlamış, ilgili yönetim kurulunun kararı ile mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere,
fakülte/yüksekokul ile bölüm adı açıklanmak ve gerekiyorsa öğrenim görülen program da belirtilmek suretiyle ön lisans/lisans diploması verilir. Transkript ve diplomalar Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir.
(2) Diploma almaya hak kazanmış öğrenciler, diplomalarını alabilmek için ilgili birimlerden temin edecekleri ilişik kesme belgesini ibraz etmek zorundadır.
Mezuniyet için ek sınavlar
MADDE 25 – (1) Durumu aşağıdaki şartlara uyan;
a) Staj hariç, öğretim programındaki derslerden (DS/NA) notu bulunmayan,
b) En fazla iki dersi FF olan,
c) Başarısız dersi bulunmadığı halde GNO’ları 2,00’ın altında olan,
ç) En çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek olan
öğrencilere ek sınav hakkı verilir.
(2) Birinci fıkradaki durumlarda olan ve ek sınav hakkı kullanacak öğrenciler, süresi
içinde ve usulüne uygun şekilde bu sınavlara girebilmek için başvuruda bulunmak zorundadır.
(3) Ek sınav hakkı, bu hakkın kazanıldığı yarıyılın sonundan bir sonraki dönemin başlamasına kadar geçecek sürede sadece FF, DD ve DC notu alınmış derslerden tanınır.
(4) Bir öğrenciye mezuniyet koşulunu sağlamak için öğrenimi boyunca bir kez ek sınav
hakkı tanınır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İzin ve hakların saklı tutulması
MADDE 26 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere eğitim öğretim süresi boyunca en fazla dört
yarıyıl izin verilebilir. Bu durumda öğrenci, izin talep ettiği her yarıyıla ait öğrenim ücretinin
1/3'ünü ödemek zorundadır.
(2) Hastalık, tabii afetler, ekonomik nedenler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği ve ilgili yönetim kurulunun
uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere
ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez.
(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç on beş gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve durumunu geçerli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde
ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.
(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde ara sınav
ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez.
(5) İzinli sayılan süreler, ilgili kararda belirtilmek şartıyla öğrenim süresinden sayılmaz.
Üniversiteden ayrılma
MADDE 27 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Bu öğrencilerin ilgili birimlerden alacakları ilişik
kesme belgelerini ibraz etmek şartıyla kayıtları silinir. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye,
isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte Üniversiteye teslim ettiği diplomaları ve
diğer belgeleri verilir. Ancak, öğrencinin içinde bulunduğu yarıyıl ücretinin tamamı tahsil edilir.
Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilen öğrenciler
MADDE 28 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılabilecek anlaşmalara göre, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından öğrenciler, eğitimlerinin üçüncü yarıyılından itibaren, dört yarıyıla kadar yurt içindeki
ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına gönderilebilir. Gönderilen öğrencinin bu süre
içerisinde Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Sözleşmede
aksi belirtilmedikçe öğrenci, öğrenim ücretini Üniversiteye öder.
(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili yönetim
kurulları tarafından karara bağlanır.
(3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu
derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili kurul tarafından, diğer yükseköğretim kurumundan aldığı
notların 16 ncı maddedeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.
Yatay geçiş
MADDE 29 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenci işleri birimine başvuruda bulunabilirler. Başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.
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Ders muafiyeti
MADDE 30 – (1) Öğrenci; kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yükseköğrenimi sırasında başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek koşuluyla ders ekleme ve bırakma süresi sonuna kadar bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili yönetim kurulu bu talebi
inceleyerek yeterli gördüğü derslerden öğrenciyi muaf tutabilir.
(2) Bu durumdaki öğrencinin; hangi yarıyıldan başlayacağına ve azami öğretim süresinden kaç yarıyıl düşüleceğine, muaf tutulduğu dersler ile bunların kredi toplamı göz önüne
alınarak ilgili yönetim kurulu karar verir.
Fazladan alınan dersler
MADDE 31 – (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. GNO’suna, seçmeli derslerden sadece öğretim programında belirlenen kredi miktarı kadar ders en yüksek not alınandan
başlayarak katılır, artanlar katılmaz. Artan ve başarılı olunan dersler, fazladan alınan dersler
olarak transkriptte gösterilir.
Çift anadal ve yandal programı
MADDE 32 – (1) Öğrenciler, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları ile belirlenen
esaslara uygun olarak başka bir bölümün açmış olduğu ikinci bir programa ait çift anadal ve
yandal programı derslerini takip edebilirler. Öğrencilere, bu programa ait dersleri başardığında
çift anadal programı için diploma, yandal programı için sertifika verilir. Çift anadal ve yandal
programları Senatoca belirlenen esaslara göre yürütülür.
Ön lisans diploması
MADDE 33 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri
ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, GNO’sunu
en az 2,00’a çıkarmış olan öğrencilere müracaatları halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması
verilir.
(2) Ön lisans diploması almak için başvuran öğrencilere, gerekli şartları sağlamak üzere,
25 inci maddede yer alan esaslara uygun olarak ek sınav hakkı verilir.
Burslu öğrenciler
MADDE 34 – (1) Öğrencilere verilecek burslarla ilgili hususlar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek ilan edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 – (1) 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA
YÖNETMELİK KAPSAMINDA CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE
DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME
KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MHG/2012-12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2015-07)
MADDE 1 – 13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı
Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme
Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-12)’nin ekinde yer alan Ek-1 ekteki
şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
27 Nisan 2015
PAZARTESİ

Sayı : 29339

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden:
HÜKÜM ÖZETİ
Esas No
: 2013/23
Karar No
: 2013/89
C. Sav. Esas No : 2013/35
Mahkememizin 27/03/2013 tarih ve 2013/23 Esas 2013/89 Kararı ile Mahmoud ve Fatıma
oğlu 09/01/1988 Halep d.lu MOHAMMAD RAJAB, Mahmoud ve Amal'dan olma, 10/01/1977
Halep doğumlu, ABDULLATİF ENJRENİ, Jamal ve Najma'dan olma, 03/04/1982 Halep
doğumlu MOHAMMAD ANGRENI, Naer ve Fatıma'dan olma, 03/08/1989 Halep doğumlu
SAEED AKKASH, Mdıp ve Asma Han'dan olma, 20/06/1985 Halep doğumlu, OMAR INGRINI,
Abdulkader ve Sabah'dan olma, 03/03/1980 Halep doğumlu, AHMAD ANJRINI, Suleiman ve
Sabah'dan olma, 20/04/1981 Lazkiye doğumlu ZUHAİR ZAHER'in Ambalajlarında bandrol,
etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ürünleri, ticari amaçla bulundurma
suçundan, 4733 S. Y 8/4 maddesi. TCK. 62/1, 52/2 maddeleri gereğince sanıklar hakkında 1 Yıl 8
Ay hapis ve 80,00 TL Adli para cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına, TCK'nun 51. maddesi
gereğince ayrı ayrı hapis cezalarının ertelenmesine, suça konu eşyaların TCK 54, 5607 sayılı
yasanın 13/1 maddeleri gereğince müsaderelerine karar verilmiş olup, gıyaplarında verilen karar
sanıklara tebliğ edilememiştir. Sanık Yaya AL Bıtar 27/03/2013 havale tarihli dilekçesi ve malen
sorumlu vekili 02/04/2013 havale tarihli dilekçesi ile mahkememiz kararını temyiz etmiş olup
temyiz dilekçesi de sanıklara tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı kanunun 28 - 29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak
suretiyle kendilerine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra
kesinleşeceği hususu ilan olunur.
2727

—————



HÜKÜM ÖZETİ
Esas No
: 2014/105
Karar No
: 2014/308
C. Sav. Esas No : 2014/125
Mahkememizin 03/12/2014 tarih ve 2014/105 Esas 2014/308 Kararı ile Muhammed ve
Luris oğlu, 1988 Cisrişuğur d.lu RAKEN ABDO, Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın
Türkiye'ye ithal etmek suçundan, 5607 S. Y 3/1(1, 2 cümle) TCK. 62/1, 52/2 maddeleri gereğince
sanık hakkında 1 Yıl 1 Ay 10 Gün hapis ve 100,00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına,
TCK'nun 51. maddesi gereğince hapis cezasının ertelenmesine, suça konu eşyaların TCK 54,
5607 sayılı yasanın 13/1 - a maddeleri gereğince müsaderelerine karar verilmiş olup, gıyabında
verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı kanunun 28 - 29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak
suretiyle kendilerine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra
kesinleşeceği hususu ilan olunur.
3081
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2007/134
Karar No : 2008/490
Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan
Uyruklu, Yordanov ve Slavka oğlu, 13.07.1953 Pazardzhık - Bulgaristan doğumlu, Yantra Sokak
No: 17 - Pazardzhık - Bulgaristan adresinde oturur GEORGI YORDANOV YANKOV hakkında
07/10/2008 tarihli asıl kararda 5728 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK’nun 231/5 - 8
maddesi gereğince 5 YIL SÜRE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA
karar verilmiş ise de; Sanığın deneme süresi içerisinde kasten suç işlemediği anlaşılmakla 5271
sayılı CMK’nun 231/10 ve 223/8 maddeleri gereğince açılan kamu davasının
DÜŞÜRÜLMESİNE dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün
olmadığından sanık GEORGI YORDANOV YANKOV' a tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3 - İlanın bir suretinin Mahkeme İlan Tahtasında 1 Ay süre ile ilan edilmesine karar
verilmiş olup, İlan olunur.
2902

—————

Esas No : 2007/296
Karar No : 2013/266
Gümrük kapısı harici mal ithali (mülga) suçundan Bulgaristan uyruklu sanık Ahmet ve
Fatma kızı, 07.03.1957 Chırpan - Bulgaristan doğumlu olup halen Belıtsa Sokak No: 20-PlovdıvBulgaristan adresinde oturur GYULTEN AHMEDOVA YAKUBOVA hakkında yapılan
yargılama sonunda; PB 5947 XB plakalı araçta yapılan aramada gümrük kaçağı eşyaların ele
geçirildiği, sanığın suçunun 4926 sayılı yasanın 3/a-2 Mad. delaletiyle 4/a-2, 5/son mad
kapsamında kaldığından aynı yasanın 343 mad gereğince ön ödeme önerisine uyarak ek
takipsizlik kararı verildiği anlaşılmakla miktar ve nitelikleri KEMTV’de yazılı suça konu
eşyaların TCK’nun 54 mad gereğince MÜSADERESİNE, dair verilen hükmün tebligat ve
yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık GYULTEN AHMEDOVA
YAKUBOVA'ya tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3 - İlanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur.
2901

—————

Esas No : 2008/188
Karar No : 2008/394
Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan
Uyruklu, Alı ve Fatma oğlu, 05.01.1964 Sındeltsı-Bulgaristan doğumlu, Mestanlı köyü No: 336Sindeltsi-Bulgaristan adresinde oturur. YAKUB ALI MUTLU hakkında 26/06/2008 tarihli asıl
kararda 5728 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK’nun 231/5-8 maddesi gereğince 5 YIL
SÜRE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş ise de; Sanığın
deneme süresi içerisinde kasten suç işlemediği anlaşılmakla 5271 sayılı CMK’nun 231/10 ve
223/8 maddeleri gereğince açılan kamu davasının DÜŞÜRÜLMESİNE dair verilen hükmün
tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık YAKUB ALI MUTLU'ya
tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3 - İlanın bir suretinin Mahkeme İlan Tahtasında 1 Ay süre ile ilan edilmesine karar
verilmiş olup, ilan olunur.
2900
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2015/47754
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 25 kalem Muhtelif Elektrik Malzemesi;
teknik şartname, bilgi ve resimlere göre satın alınacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 08/05/2015 - Saat 15:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına
08/05/2015 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
3683/1-1

—————

MOTOR DEMONTE, PARÇA YIKAMA VE AMBALAJLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
İhale Kayıt Numarası
: 2015/48547
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - İhale konusu işin niteliği,
türü ve miktarı
: 60 adet DE 22000-33000 GM ve 65 adet TLM 16 V 185
tipi Motorların Demonte, Parça Yıkama ve Ambalajlama
Hizmet Alımı, teknik şartnamelere göre yaptırılacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
:12/05/2015 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına
12/05/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
3704/1-1
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI VE KİRALAMA İŞLEMİ İHALE EDİLECEKTİR
Serdivan Belediye Başkanlığından:
Belediye Encümeninin 14.04.2015 tarih ve 149 sayılı kararı ile mülkiyeti Belediyemize
ait Arabacıalanı Mahallesi 132 Ada 13 nolu parsel üzerine idaremizce belirtilen imar planı ve
esaslar çerçevesinde idarenin hazırladığı avam projeler ve onaylayacağı uygulama projeleri esas
alınarak ihale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme eki keşif ile teknik şartnamelerde belirtilen şartlar
çerçevesinde bodrum katı otopark olan zemin ve 1 normal kattan meydana gelen 31.565 m2.si yer
altı otoparkı olan toplam 85.350 m2 inşaat alanından oluşan 54. Cadde Çarşı inşaatının
131.711.149,79 TL muhammen bedel üzerinden işletme şartlı olarak kat karşılığı inşaat yapımı ve
kiralama işlemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü
ihalesi suretiyle yapılacaktır.
1 - İdarenin:
a) Adresi
: İstiklal Mah. Çark Cad. No: 328 Serdivan/SAKARYA
b) Telefon ve Faks No
: 0.264.2111050 - 0.264.2111057
İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli Etüd Proje
Müdürlüğü personeli ile irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2 - İhale Konusu Yapım İşinin
a) Niteliği Türü ve Miktarı : Belediyemiz mülkiyetindeki arsa üzerine bodrum katı
otopark olan (31.565m2) ve toplam 85.350 m2 inşaat
alanından oluşan çarşı inşaatının 131.711.149,79 TL
muhammen bedel üzerinden yapılarak, idarenin çarşı
mülkiyetindeki hissesi oranında(belediyemize en az %35
mülkiyet payı bırakılması karşılığında) ve belediyemize
bırakılacak mülkiyet payının m2.sinin 25,00 TL aylık kira
bedeli karşılığında 10 yıl işletme şartlı kat karşılığı inşaat
yapımı ve kiralama işidir.
3 - İhalenin
Yapılacağı Yer
: Serdivan Belediye Encümeni Toplantı Salonu
İhale Tarih ve Saati
: 22/05/2015 Cuma günü saat: 15.00
4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen belgeler:
4.1 - Başvuru dilekçesi
4.2 - Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon ve faks numarası
4.3 - Kanuni İkametgahı olması
4.4 - İhalenin yapıldığı yıla ait Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi Aslı veya Noter
tasdikli sureti
a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından
ihalenin yapıldığı yılda alınmış gerçek kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) İsteklinin Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği ihalenin yapıldığı yılda
alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığını oluşturan yerli gerçek veya tüzel
kişilerden her biri (a)ve(b)’deki belgeleri sunacaktır.
4.5 - Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya noter odasınca tasdikli sureti isteklinin iş
ortaklığı olması halinde tüzel kişi her bir ortağı Ticaret Sicili Gazetesi veya belgeleri verecektir.
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4.6 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
verilecektir. İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi aslı, tüzel kişi
olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.7 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname
ve vekilin noter onaylı imza beyannamesini gösteren belgenin aslı.
5 - İdarece hazırlanan Teklif Mektubunun Aslı.
Yeterlik:
6 - Bu ihalede benzer iş olarak ihalenin yapıldığı yıldan önceki son 15 yılda Kamu veya
Özel Sektörde tekbir sözleşme kapsamında enaz 25.000 m2 bina inşaatını tamamladığını,
denetlediğini veya yönettiğini gösteren İş Deneyim belgesinin (İş Bitirme, İş Denetleme, İş
Yönetme)veya kendisine ait tek bir iş kapsamında enaz toplam 25.000 m2 komple bina inşaatını
yüklenici olarak tamamladığını ve ilgili belediyesinden alınmış ilgili belgelerin(yapı kullanma
izin belgesi vb.) veya Kamu veya Özel Sektörde tek bir sözleşme kapsamında tamamlanmış olan
en az toplam 25.000 m2 komple bina inşaatının müşavirlik veya Kontrollük hizmetinde
bulunduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi zorunludur.
7 - Ekonomik ve Mali Kriterler:
7.1 - İşin yapım muhammen bedelinin %25’inden az olmamak üzere bankalar nezdinde
kullanılmamış nakit yada teminat mektubu kredisini gösterir Banka Referans Mektubu,
7.2 - 2014 yılına ait cirosunun enaz 25.000.000 TL (Yirmibeşmilyon) TL olması gerekir.
Bu belgenin Vergi Dairesi yada Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması gerekmektedir.
Ortak girişim olunması halinde iş ortaklarının toplam cirosunun bu miktar olması yeterlidir.
7.3 - Bilanço ve Gelir tablolarının aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir. Bilanço ve
Gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi
Dairesince onaylanmış olması şarttır. İş ortaklığı olunması halinde ortaklardan herhangi birisinin
ortaklık hisse oranına bakılmaksızın bilanço ve gelir tablolarını vermesi yeterli olup, diğer
ortaklarda bu belge aranmaz.
8 - İhale Tarihi itibariyle ilgili Vergi Dairesinden ve SGK’ndan alınmış vergi borcu ve
SSK prim borcu olmadığına dair belge.
9 - Doküman satın alındığına dair belge.
10 - Serdivan Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
11 - İhale Dokümanı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 5.000.00 TL bedel karşılığı satın
alınabilinir.
12 - Bu işe ait Geçici Teminat Tutarı Yapım Muhammen bedelinin %3 olan 3.951.334,49 TL
olup ayrıca kiralama işlemine esas geçici teminat tutarı ise 1.694.227,50 TL olup toplam geçici
teminat 5.645.561,99 TL.dir. Söz konusu tutarlar sözleşme aşamasında %6 Kesin Teminata
dönüştürülecektir.
13 - Teklif Zarfları ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilecektir. Posta
da doğabilecek gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.
14 - İhaleye konsorsiyumlar hariç tüm istekliler katılabilir.
15 - İhale Komisyonu ihaleye yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olup,
diğer şartlar İhale Şartnamesinde yazılıdır.
İlan olunur.
3764/1-1
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KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR
T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
±%20 Toleranslı 30.000 Ton Kireçtaşı Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve
Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
: 2015/50020
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ankara Yolu 9. Km ÇORUM
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77
2 - İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü Ve Miktarı : ±%20 toleranslı 30.000 ton kireçtaşı satın alınacak olup,
teslim edilecek kireçtaşının evsafı Teknik Şartnamede
belirtilmiştir.
b) Teslim Yeri
: Çorum Şeker Fabrikası stok sahasında istifli olarak
teslim edilecektir.
c) Teslim Tarihleri
: Kireçtaşı Fabrikamıza 15 Temmuz 2015 - 15 Kasım
2015 tarihleri arasında teslim edilecek olup, aylar
itibariyle termin programı sözleşmenin imzalanmasını
müteakip İdare tarafından yazılı olarak bildirilecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM
b) Tarihi ve Saati
: 14/05/2015 Perşembe günü, saat 14.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi
4.1.1.1 - 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
4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
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4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:
4.2.1 - Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir
olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış
veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya
fabrikalarımız laboratuarlarında alınmış rapor olacaktır.
4.2.2 - İş deneyim belgeleri:
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya belgelendirilmek suretiyle özel sektörde bedel
içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
olarak, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere;
4.2.2.1 - İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul
işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
4.2.2.2 - Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk
ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.
4.2.3 - İşletme Ruhsatı,
4.2.4 - İşletme İzin Belgesi,
4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak, “kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “mucur ve balast
üretimi” kabul edilecektir.
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, İdarenin adresinde görülebilir ve KDV. Dahil TL 100,00(YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi
Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede,
işin tamamı için teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni
temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Hazır
bulunmamaları halinde teklif etmiş oldukları fiyatlar nihai teklif olarak kabul edilecektir.
14 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına
göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
3791/1-1
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7 ADET BUHARLAŞTIRICI, MUHTELİF EBATLARDA 27 ADET ISITICI BORULARININ
BASINÇLI SU JETİ MAKİNESİ İLE TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız Ham Fabrika kısmında bulunan 7 adet buharlaştırıcı, muhtelif ebatlarda 27
adet ısıtıcı borularının basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi işi İhalesi kapalı zarfta teklif
alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında
Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya
pazarlık usulü ile devam edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015/47781
1 - İdarenin
a) Adresi
: Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 0356 275 35 30 Pbx.-0 356 275 35 36/39
c) Elektronik posta adresi
:
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 7 adet buharlaştırıcı, muhtelif ebatlarda 27 adet ısıtıcı
borularının basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi işi
Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir.
b) Yapılacağı yer
: Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek
programa göre işe başlanacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası
b) Yarihi ve saati
: 07/05/2015 Perşembe günü, Saat 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile
elektronik posta adresi.
4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası
belgesi,
4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde
alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.1.2.2 - 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.
4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.5 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu.
4.1.6 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat.
4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
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4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve Özel Sektördeki şeker fabrikalarının
borularının su jeti ile temizlenmesi işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1.İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde
görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler, 07/05/2015 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Muammer TUKSAVULTurhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden
ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması
gerekmektedir.
8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale
bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan)
takvim günü olmalıdır.
11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
3743/1-1

—— • ——

12.750 TON 0-8 MM ; 4.500 TON 8-16 MM VE 10.875 TON 16-32 MM
(± % 20 TOLERANSLI) AGREGA SATIN ALINACAKTIR
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2015/48052
İdarenin:
a) Adresi
: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı
No: 5 / 03040 - AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05
c) Elektronik Posta Adresi
: www.tcdd.gov.tr.(afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com)
1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası
Müdürlüğüne 12.750 ton 0-8 mm; 4.500 ton 8-16 mm ve 10.875 ton 16-32 mm (± % 20
Toleranslı) olmak üzere TOPLAM: 28.125 Ton AGREGA (Teknik şartnameye göre) satın
alınacaktır.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 21/05/2015 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya
gelmiş olması şarttır.
İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe
Müdürlüğü-AFYONKARAHÎSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN
Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- TR230001500158007282440204
4 - KDV dahil 200,00 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.
7 - İhale Konusu işe ilişkin Kısmı Teklif Verilebilecektir.
3745/1-1
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EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD)
45 ADET ARAÇ SATILACAKTIR
ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1 - İhalenin Konusu;
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Ekonomik Ömrünü Doldurmuş (EÖD)
1 adet taşıt (tanker) ve 44 adet iş makinesi olmak üzere toplam 45 adet araç mevcut haliyle
muhammen bedelleri üzerinden Kapalı Zarf Açık İhale Usulü ve açık artırma yolu açık olacak
şekilde satılacaktır.
2 - İhalenin yapılacağı yer, iletişim ve ihale tarihi
a) Adı

: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Adresi

: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah.
Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/
ANKARA

c)Telefon Numarası

: 0 312 294 20 00

d) Faks Numarası

: 0312 230 70 84

e) Elektronik Posta Adresi

: etimaden@etimaden.gov.tr

f) İlgili kişinin adı/soyadı/
unvanı/ elektronik posta adresi : Hüseyin BEKTAŞ - Ekipman ve Malzeme Yönetim
Birim Sorumlusu 0312 294 20 00/2728 /
hbektas@etimaden.gov.tr
g) Son teklif verme tarihi/saati : 14/05/2015 (Perşembe) - 14.00
3 - İhaleye Katılabilme Şartları:
İstekliler;
3.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif
mektubunu,
3.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta
adresini gösteren belgeyi,
3.3. Teklif Sahibinin,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3.4. Tüzel Kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline
kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl
içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgesini,
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3.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak
edenin noter tasdikli imza beyannamesini,
3.6. Araç Görme Belgesini,
3.7. Satış ihalesi yapılacak araca ait teklif edilen fiyatın en az %3 oranında geçici
teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya ihale tarihinden itibaren en az 120 gün geçerlilik süreli
banka teminat mektubunu, (nakit olarak sunulacak ise Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
veznesine veya İdarenin şartnamede belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair alındı belgesini),
3.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesini,
3.9. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasının kaşelenmiş ve imzalanmış İdari
Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
Teklif zarfının üzerine; İsteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi,
teklifin hangi işe ait olduğuna dair “EÖD 45 Adet İş Makinesi ve Taşıt Satışı” yazılarak zarfın
yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir.
3.10. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak
şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da
gönderebilirler.
3.11. Teklif sahibi istekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen
teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
4 - Şartnamelerin Temin Yeri;
Araç satışına ait şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir.
4.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 179 Etimesgut / ANKARA - (İstanbul Yolu
9.Km.)
4.2.

İhale

dokümanının

görülebileceği

ve

temin

edileceği

internet

adresi

www.etimaden.gov.tr
5 - Diğer;
5.1. Araçların tamamına veya bir kısmı için veya adet bazında teklif verilmesi mümkün
olup, bu durumda teklifte bulunulan araçların muhammen bedelinin altındaki teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi
olmayıp araçların satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta
tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif
sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep
edemezler.
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6 - Araçlara Ait Bilgiler;
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:
DUYURULUR
İLAN TARİHİ
: 27.04.2015
SON BAŞVURU TARİHİ : 11.05.2015
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.
Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmeliği’nin 7. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak
şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri
gereklidir.
DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2 - Yayın listesi
3 - 2 adet vesikalık fotoğraf
4 - Nüfus cüzdanı örneği
5 - Doçentlik belgesi
6 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi/dökümü
7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD
YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2 - Özgeçmiş
3 - Yayın listesi
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf
5 - Nüfus cüzdanı örneği
6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi )
7 - Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmış olması)
8 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa)
atama yazısı)
9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD
NOTLAR
1 - Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler
müracaat edemezler.
2 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları
gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların
başvuruları dikkate alınmayacaktır.
3 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.thk.edu.tr.
adresinden ulaşılabilir.
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BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Müdürlüğü
Türkkuşu Kampüsü
Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11 06790 Etimesgut/ANKARA
Tel: 444 84 58 Faks: (312) 342 84 60
Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

İzmir Havacılık
MYO.

Sivil
Havacılık
Kabin
Hizmetleri

Doç. Dr.

1

Mühendislik
Fakültesi

Makine
Mühendisliği

Doç. Dr.

1

İşletme
Fakültesi

Lojistik
Yönetimi

Doç. Dr.

1

Mühendislik
Fakültesi

Bilgisayar
Mühendisliği

Yrd.
Doç. Dr.

1

Açıklama
Üniversitelerin 4 yıllık işletmecilik
bölümünden
mezun,
Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik alanında
doktora yapmış, Turizm alanında
doçent
unvanına
sahip,
Sivil
Havacılık alanında ve dönemsel
olayların turizm ekonomisine etkileri
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Üniversitelerin kimya bölümünden
lisans mezunu, bu alanda yüksek
lisans
ve
doktora
yapmış,
nanomalzemeler üzerine doktora
çalışmalarını yürütmüş, bu konuda en
az bir yıl doktora çalışmalarını
tercihen yurt dışında gerçekleştirmiş,
proje yazma ve yürütme deneyimine
sahip, genel kimya, termodinamik ve
malzeme bilimi derslerini verebilme
tecrübesini edinmiş olmak.
Matematik bölümünden
mezun,
eğitim dili İngilizce olan uygulamalı
matematik üzerinde yüksek lisans ve
doktora derecesine sahip, kesirli
analiz üzerinde çalışmaları bulunmak.
Üniversitelerin İstatistik bölümünden
mezun, bilişim sistemleri alanında
yüksek lisans, mühendislik sistemleri
alanında doktora yapmış olan, edevlet konularında ve istatistiksel
analiz, modelleme ve tasarım
konularında çalışmış olmak.
3765/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85282 Nolu parselasyon planı
Etimesgut Belediye Encümeninin 17.03.2015 tarih ve 455/642 sayılı kararı ile uygun görülmüş,
Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 09.04.2015 tarih ve 1074/2206 sayılı kararlarıyla
onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 27.04.2015 tarihinde
müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.
85282 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:
Bağlıca Mahallesi, 46829 Ada 1 parsel.
İlgililere ilanen duyurulur.
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