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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2016/8857

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

N. CANİKLİ

M. ŞİMŞEK

N. KURTULMUŞ

Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK

B. BOZDAĞ

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

S. SOYLU

M. ÖZHASEKİ

L. ELVAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

N. ZEYBEKCİ

B. ALBAYRAK

A. Ç. KILIÇ

F. ÇELİK

Ekonomi Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

E. ALA

L. ELVAN

N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

F. IŞIK

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

R. AKDAĞ

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8858

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

N. CANİKLİ

M. ŞİMŞEK

N. KURTULMUŞ

Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK

B. BOZDAĞ

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

S. SOYLU

M. ÖZHASEKİ

L. ELVAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

N. ZEYBEKCİ

B. ALBAYRAK

A. Ç. KILIÇ

F. ÇELİK

Ekonomi Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

E. ALA

L. ELVAN

N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

F. IŞIK

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

R. AKDAĞ

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8860

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

N. CANİKLİ

M. ŞİMŞEK

N. KURTULMUŞ

Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK

B. BOZDAĞ

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

S. SOYLU

M. ÖZHASEKİ

L. ELVAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

N. ZEYBEKCİ

B. ALBAYRAK

A. Ç. KILIÇ

F. ÇELİK

Ekonomi Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

E. ALA

L. ELVAN

N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

F. IŞIK

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

R. AKDAĞ

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8861

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

N. CANİKLİ

M. ŞİMŞEK

N. KURTULMUŞ

Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK

B. BOZDAĞ

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

S. SOYLU

M. ÖZHASEKİ

L. ELVAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

N. ZEYBEKCİ

B. ALBAYRAK

A. Ç. KILIÇ

F. ÇELİK

Ekonomi Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

E. ALA

L. ELVAN

N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

F. IŞIK

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

R. AKDAĞ

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK

31 Mayıs 2016

69471265-305-6610
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Binali YILDIRIM
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

31 Mayıs 2016

68244839-140.02-15-365
BAŞBAKANLIĞA

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK

31 Mayıs 2016

69471265-305-6611
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Binali YILDIRIM
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

31 Mayıs 2016

68244839-140.03-168-366
BAŞBAKANLIĞA

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
BAŞBAKANLIK

31 Mayıs 2016

69471265-305-6612
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Binali YILDIRIM
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

31 Mayıs 2016

68244839-140.03-169-367
BAŞBAKANLIĞA

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
BAŞBAKANLIK

31 Mayıs 2016

69471265-305-6613
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Binali YILDIRIM
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

31 Mayıs 2016

68244839-140.03-170-368
BAŞBAKANLIĞA

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARI
Karar Sayısı : 2016/8864

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

N. CANİKLİ

M. ŞİMŞEK

N. KURTULMUŞ

Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK

B. BOZDAĞ

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

S. SOYLU

M. ÖZHASEKİ

L. ELVAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

N. ZEYBEKCİ

B. ALBAYRAK

A. Ç. KILIÇ

F. ÇELİK

Ekonomi Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

E. ALA

L. ELVAN

N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

F. IŞIK

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

R. AKDAĞ

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 24

RESMÎ GAZETE

1 Haziran 2016 – Sayı : 29729

1 Haziran 2016 – Sayı : 29729

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 25

Sayfa : 26

RESMÎ GAZETE

1 Haziran 2016 – Sayı : 29729

—— • ——
YÖNETMELİKLER
Gümüşhane Üniversitesinden:
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/10/2010 tarihli ve 27739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüşhane
Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.

1 Haziran 2016 – Sayı : 29729

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 27

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/1/2013 tarihli ve 28536 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İzmir Ekonomi
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin
üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) W (çekilmiş) notu, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin dönem başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve dersi veren öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Bir öğrenci; ön lisans/lisans programının ilk iki dönemindeki zorunlu derslerden, yükseltmek üzere aldığı derslerden,
tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W notu aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. Lisans birinci sınıf öğrencileri sadece; planlarında seçmeli ders niteliğinde yer
alan serbest genel eğitim derslerinden çekilebilir. Bir öğrenciye bir dönemde çift ana dal, yan
dal veya sertifika programı dersleri dâhil en çok bir ders olmak üzere; bütün ön lisans öğrenimi
boyunca en çok iki dersten, bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir. Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında Üniversitede
öğrenim gören değişim öğrencilerinin dersten çekilme işlemi Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğünün önerisi ve öğretim üyesinin izni ile yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için W
notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/1/2013

28536

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

28/8/2013

28749

2-

22/1/2014

28890

3-

17/8/2015

29448

4-

18/1/2016

29597
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Kocaeli Üniversitesinden:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesinin Devlet Konservatuvarı, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları
ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim ile ilgili esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesinin Devlet Konservatuvarı, Tıp
ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında,
önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesine, öğrenci kabulüne, ölçme ve
değerlendirmelerin yapılmasına, akademik danışmanlığa, diplomaya, devamlı ve geçici ayrılma
işlemlerine, staj, mesleki uygulama, bitirme çalışması ve diğer öğretim çalışmalarına ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Bir öğrenciye, Üniversiteye kayıt oluşundan itibaren Üniversiteyle ilişiği kesilene kadar geçen süre içinde, kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin
Üniversitedeki yaşamı ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak ve yönlendirmek üzere, ilgili
bölüm/program başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin tüm öğrenme faaliyetlerini tamamlamalarında gerekli olan zamanı,
ç) Ders/E-ders: Ders, öğretim planında yer alan ve haftalık bir program çerçevesince
öğretim elemanı/elemanları tarafından yürütülen ve elli dakika süren eğitim-öğretim çalışmasını; e-ders ise öğretim içeriği ve materyallerinin, internet/intranet ya da bir bilgisayar ağı üzerinden sunulduğu, öğrencilerin ise, öğreticiler ve diğer öğrenciler ile birlikte bu ortama eş-zamanlı
ve/veya eş-zamansız katılım göstererek öğrenmelerini gerçekleştirdiği, zaman ve mekan
bağımlılığı olmayan elektronik ders uygulamasını,
d) Eğitim-öğretim çalışmaları: Bir yarıyıl/yılı kapsayan, ders içi ve ders dışı her türlü
etkinlik, seminer, alan uygulamaları, mesleki öğretim uygulamaları, bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmaları,
e) Eğitim-öğretim çalışmaları yükü: Her yarıyıl/yıl için eğitim-öğretim planında gösterilen o yarıyıl/yıla ait eğitim-öğretim çalışmalarını,
f) Eğitim-öğretim planı: Yükseköğretim Kurulunun ilgili program için tespit ettiği asgari
eğitim-öğretim çalışmalarını ve ilgili kurullarca onaylanan, tümüyle başarıldığında ilgili diplomayı almaya hak kazanılan eğitim-öğretim etkinliklerinin tümünü,
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g) Eğitim-öğretim yılı: Ara sınav haftası hariç en az on dört haftalık güz ve bahar
eğitim-öğretim yarıyıllarından veya en az yirmi sekiz haftalık bir eğitim-öğretim yılından oluşan dönemi,
ğ) Öğrenme kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinin başarı ile tamamlanması sonrası
öğrencilerin edindiği bilgi ve becerileri,
h) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim
Eğitim-öğretim süresi ve düzeyleri
MADDE 5 – (1) Üniversitenin tüm birimleri tarafından uygulanacak akademik takvim
Senato tarafından kararlaştırılır.
(2) Ön lisans düzeyi dört yarıyıllık bir eğitim-öğretimi, lisans düzeyi ise sekiz yarıyıllık
veya dört tam yıllık bir eğitim-öğretimi kapsar. Hukuk fakültesinde dersler yarıyıl/yıllık düzende verilir.
(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre meslek yüksekokullarında dört yarıyıllık bir
eğitim-öğretim programını tamamlayan öğrencilere meslek yüksekokulu diploması, fakülte ve
yüksekokullarda sekiz yarıyıllık veya dört tam yıllık bir eğitim-öğretim programını tamamlayan
öğrencilere lisans diploması verilir.
(4) Herhangi bir nedenle fakülte veya yüksekokul ile ilişiği kesilen öğrencilerden, ilk
dört yarıyıla veya ilk iki yıla ait zorunlu ve seçmeli derslerin tümünden başarılı olanlara talepleri
halinde ilgili birimlerin yönetim kurulu kararı ile ön lisans diploması verilir. Bu haktan; öğrenciliğini devam ettirmesine engel bir suçtan hüküm giyenler ve 39 uncu maddenin birinci
fıkrasının (b) bendine göre Üniversite ile ilişiği kesilenler yararlanamaz. Bir yıl süreli yabancı
dil hazırlık sınıfı ve izinli geçirilen süreler hariç; kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın
öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarından azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl
olan lisans programlarından azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarından
azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarından azami dokuz yıl içinde mezun olamayanlar için tabi oldukları yönetmelik hükümleri uygulanır.
(5) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca uzaklaştırma cezası uygulanan öğrencilerin uzaklaştırıldıkları süreler, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul Esasları
Öğrenci kaydı
MADDE 6 – (1) Üniversiteye kayıtla ilgili işlemler, Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından yürütülür. Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve
yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde Üniversite tarafından ilgili
birimlerce yapılır.
(2) Kayıt tarihi, kayıt süresi ve gerekli belgeler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca duyurulur. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına da-

Sayfa : 30

RESMÎ GAZETE

1 Haziran 2016 – Sayı : 29729

yanılarak işlem yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan veya gerekli belgeleri zamanında
sağlamayan öğrenciler kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tahrifat olduğunun belirlenmesi veya öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması
veya başka bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması hallerinde, kesin kayıt
yapılmış olsa bile kayıt iptal edilir.
Öğrenim harcı
MADDE 7 – (1) Öğrenciler, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenim ücreti
ve katkı payını ödemekle yükümlüdür.
Tanıtım
MADDE 8 – (1) Yeni kayıt yaptıran öğrencilere Üniversiteyi tanıtmak amacıyla,
eğitim-öğretim yılının ilk ayı içerisinde Üniversitenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve ilgili dekanlıklar veya müdürlükler tarafından ortak tanıtım programları düzenlenir.
Tanıtım programlarının takvimi ve kapsamı ile ilgili ayrıntılar akademik birimlerce kayıt
döneminden önce açıklanır.
Akademik danışmanlık
MADDE 9 – (1) Yeni kayıt yaptıran her öğrenci için kayıtlı oldukları bölüm/program
başkanlığı tarafından birinci yarıyıl/yıl derslerinin başlamasından en az yedi gün önce bir öğretim elemanı akademik danışman olarak atanır ve öğrenci bilgi sisteminde duyurulur. Bir öğrencinin öğrenimi süresince akademik danışmanının değiştirilmemesine özen gösterilir.
(2) Akademik danışman, danışmanı olduğu öğrencinin eğitim-öğretim çalışmaları ve
Üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında yardımcı olur. Danışmanlık hizmetlerinin Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülmesinden bölüm/program başkanı sorumludur.
Yatay geçiş
MADDE 10 – (1) Yurt içi ya da yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversitenin eşdeğer öğretim programı uygulayan bir bölümüne/programına geçmek 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 hükümlerine göre fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun ilgili bölümlerine/programlarına yatay geçiş
yapabilirler. Kontenjanlar ve başvuru süreleri, akademik yarıyıl/yıl başlamadan en az bir ay
önce Rektörlük tarafından duyurulur.
Bölümler/programlar arası geçiş
MADDE 11 – (1) Öğrencilerin bölümler/programlar arası geçişleri, Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine
göre yapılır.
(2) Öğrenciler, kendi fakültesi, yüksekokulu veya meslek yüksekokulunun başka bir
bölümüne/programına geçiş yapabilir. Bu geçişler, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ayrı kontenjan belirlenerek yapılır.
Dikey geçiş
MADDE 12 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans programlarına dikey geçişleri, Yükseköğretim mevzuatına göre yapılır. Bu öğrencilerin uyum ve
hazırlık programları ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararları doğrultusunda ilgili bölüm
başkanlığı tarafından yapılır.
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Derse yazılma ve kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Her yarıyıl/yıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde
Senatonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden tüm öğrenciler
kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadır. Ders kayıtları, öğrencinin akademik
danışmanının onayı ile kesinleşir. Öğrenciler, derslere yazılım ve kayıt yenileme işlemlerinden
sorumludur. Ancak derslere yazılım ve kayıt yenileme işlemlerinden önce ikinci öğretim ve
normal öğretim süresini aşan birinci öğretim öğrencileri, öğrenci katkı payını ve diğer ücretleri
ödemek zorundadır.
(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yeni bir derse kayıt yaptırabilir veya kayıt yaptırdıkları bir dersi bırakabilir. Öğrenci,
ders kayıt işlemlerinde, önceki yarıyıl/yıllardan hiç almadığı veya başarısız olduğu zorunlu
dersleri öncelikle almak zorundadır. Devam koşulu sağlandığı halde başarısız olunan dersler
için programdaki ders çakışma durumu dikkate alınmaz.
(3) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları derslere ilişkin itirazlarını, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ilgili bölüm/program başkanlığına yapmaları gerekir.
(4) Akademik takvimde belirlenen sürede ders kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez. Bu süre, öğrenim süresinden sayılır. Akademik takvimde
belirtilen katkı payı yatırma ve kayıt yenileme süresinden sonra öğrencinin ders kaydı yapılmaz.
(5) Katkı payını yatırdığı halde mazereti nedeni ile süresi içinde kaydını yaptıramayanlar, yarıyıl/yıl derslerinin başlangıcından itibaren ilk iki hafta sonuna kadar öğrencisi olduğu
bölüm/program başkanlığına bir dilekçe ile başvuruda bulunur. Mazereti bağlı olduğu birimin
yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, ders kayıtlarını ilgili yönetim kurulu kararını izleyen
haftanın son mesai saatine kadar yaptırmak zorundadır.
Kayıtların tutulması
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi ve kontrolünün
sağlanabilmesi amacıyla her öğrenci için öğrenci işleri büroları ve ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından öğrenim durumu kütüğü öğrenci bilgi sistemi üzerinden tutulur. Öğrenim
durumu kütüklerinin güncellenmesinden, arşivlenmesinden öğrenci işleri büroları ve bölüm/
program başkanlığı ayrı ayrı sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Krediler, Devam Koşulu, Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar,
Notlar ve Diploma
Dersler
MADDE 15 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci
kayıtlı olduğu bölümün/programın zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler;
bölüm/program seçmeli dersleri ve üniversite seçmeli dersleri olmak üzere iki gruba ayrılır.
Öğrenciler, seçmeli dersleri ilgilerine ve akademik danışman önerilerine göre ilan edilen listeden kontenjan dahilinde kendileri belirler. Belirlenen bu dersler danışman onayı ile geçerlik
kazanır.
(2) Bir derse kayıt olabilmek için daha önce başarılmış olması gereken ders, ön koşullu
derstir. Ön koşullu dersler anabilim dalı veya ilgili bölüm/program akademik kurulu tarafından
fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kuruluna önerilir ve kurulun kararı Senato onayından sonra kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim programında belirtilir.
(3) Süren çalışma; yarıyıl/yıl boyunca devam eden, ölçme ve değerlendirmesi yarıyıl/yıl
sonu değerlendirme dönemi sonuna kadar sürebilecek çalışmadır.
(4) Stajlar, öğrencilerin ders kayıt dönemlerinde alabilecekleri azami AKTS kredisinin
toplamına katılmaz.
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Üniversite seçmeli dersleri
MADDE 16 – (1) Üniversite seçmeli dersleri; öğrencilerin bilgi ve becerileri ile ilgi
ve yeteneklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, toplumsal hizmet, tarih, kültür ve sanat duyarlılığı
ile spor ve sağlık faaliyetleri, çevre bilinci, bilim ve teknoloji alanlarına odaklanan, bağımsız
çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenmeyi öğrenebilme ve yönetebilme, iletişim gibi anahtar/aktarılabilir yeterliliklerini geliştirmek amacıyla açılan derslerdir.
(2) Üniversite seçmeli dersleri, ön lisans ve lisans programlarında açılabilir. Bu derslerin
açılması, seçilmesi, kayıt işlemleri ve yürütülmesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Derslerin AKTS kredisi
MADDE 17 – (1) Bir dersin ilgili ders koordinatörü tarafından belirlenen öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükü dersin AKTS kredisini ifade eder. Derslerin AKTS kredisi,
öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak belirlenir.
(2) Her dersin AKTS kredisi öğretim planında belirtilir. Dersin AKTS kredisi öğrencinin
dönem çalışma yükü temel alınarak ders koordinatörü tarafından belirlenir. Ders planı ile birlikte derslerin AKTS kredisi ilgili bölüm/program kurulunun önerisi üzerine fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurul kararı ile belirlenir ve Senatoda onaylanır. Bir öğrencinin bir
yarıyıl/yılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü ders planında gösterildiği kadardır.
(3) Bir eğitim-öğretim yılında ön lisans-lisans programları için ders ve uygulama kredisi
toplamı 60 AKTS kredisidir. İki yıllık ön lisans programlarında ders ve uygulama kredisi toplamı 120 AKTS kredisi, dört yıllık lisans programlarında ise ders ve uygulama kredisi toplamı
240 AKTS kredisi, beş yıllık lisans programlarında ise ders ve uygulama kredisi toplamı 300
AKTS kredisidir.
(4) Bir dersin haftalık ders saati bölüm/program kurulunun önerisi üzerine fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurul kararı ile belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.
(5) Öğrenci, kayıtlı olduğu ilgili yarıyıl/yıldaki bölüm/program için belirtilen AKTS
kredisi kadar ders alır. Akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm/program başkanlığının
onayı ile alınacak AKTS kredisi en fazla 1/3 oranında artırılabilir.
Devam koşulu
MADDE 18 – (1) Öğrenci, ilk kez kayıt yaptırdığı teorik derslerin en az %70’ine, diğer
öğretim türlerinin de en az %80’ine devam etmek zorundadır. Laboratuvar ve uygulamalı derslerden başarısızlık durumunda devam şartı tekrar aranır.
(2) Öğrencilerin derse devamları, sorumlu öğretim elemanı tarafından yoklamalarla imza karşılığı tespit edilir. Devam durumu yarıyıl/yılın son haftasında ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde öğrenciye ilan edilir.
Ölçme ve değerlendirme
MADDE 19 – (1) Öğrencinin ders başarısı, yarıyıl/yıl içi sınavları, projeler, seminerler,
arazi çalışmaları, kısa sınavlar, ödevler, uygulamalar, laboratuvar çalışmaları ve benzeri araçlardan oluşan yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu değerlendirme araçları ile ölçülür. Yarıyıl/yıl içi
ve yarıyıl/yıl sonu çalışmalarının her biri 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavlar akademik
takvimde belirlenen sınav tarihlerinde dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılır. Öğretim elemanının zorunlu izinli veya raporlu olduğu gibi özel durumlarda sınavın yapılması
için ilgili bölüm/program başkanı tarafından bir öğretim elemanı görevlendirilir. Sınav programları sınav tarihinden en az üç hafta önce ilgili bölüm/program başkanlıkları tarafından öğrencilere duyurulur.
(2) Talep etmeleri halinde engelli öğrencilerin sınavları, engellerine göre sözlü veya
yanlarına görevli verilerek yazılı olarak yapılır. Ayrıca ilgili birimlerin yönetim kurulu kararı
ile engellerine göre farklı türlerde de sınav yapılabilir.
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(3) Not ortalamasına katılmayan dersler ve değerlendirilmesi not ile yapılmayan eğitim-öğretim çalışmaları eğitim-öğretim planında önceden belirtilir.
Yarıyıl/yıl içi ölçme ve değerlendirme
MADDE 20 – (1) Bir dersin yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ara sınav, projeler, seminerler, sunumlar, arazi çalışmaları, kısa sınavlar, ödevler, uygulamalar, laboratuvar ve benzeri
araçlarla yapılır.
(2) Yarıyıl/yıl içi çalışmaları, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin türü ve oranı %30%70 aralığında, süren çalışmalar için %0-%100 aralığında, uzaktan öğretim yöntemi ile verilen
derslerde, yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya etkisi en fazla %20, yarıyıl sonu değerlendirmesi ise en az %80 olmak koşulu ile, yarıyıl/yıl içi değerlendirme ağırlığı, ilgili öğretim
elemanı tarafından derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirlenir ve Öğrenci Bilgi Sistemi
üzerinden yarıyıl/yıl dersleri başlamadan önce öğrencilere duyurulur.
(3) Ara sınavlar akademik takvimde belirtilen ara sınav haftası içinde yapılır. Süren çalışmanın ölçme ve değerlendirilmesi en geç yarıyıl/yıl sonu değerlendirme dönemi sonunda
başarı notuna çevrilir.
(4) Bir sınıfın dersleri için bir günde ikiden fazla sınav yapılmayacak şekilde sınav
programı hazırlanır.
Yarıyıl/yıl sonu ölçme ve değerlendirme
MADDE 21 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, yarıyıl/yıl bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ilan edilen bir program çerçevesinde yapılır.
(2) Öğrencinin yarıyıl/yıl sonu ölçme ve değerlendirmeye girebilmesi için aşağıdaki
şartları yerine getirmesi gerekir:
a) Kaydını yenilemiş ve derse yazılma işlemlerini tamamlamış olmak,
b) Öğrenim katkı payını akademik takvimde belirtilen süre içinde ödemiş olmak,
c) Her yarıyıl/yıl başında dersin ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından ilan edilen
yarıyıl/yıl içi çalışmalarını yerine getirmiş olmak,
ç) İlk defa kayıt olunan teorik derslerin en az %70’ine, uygulama ve/veya laboratuvar
derslerinin en az %80’ine katılmış olmak. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenciye devamsız
(D) harf notu verilir. Ders tekrarı halinde de bu koşulların yerine getirilmesi gerekir. Ancak bir
kez devamı alınan teorik dersin tekrarı halinde devam koşulu aranmaz.
(3) Öğrenci, yarıyıl/yıl sonu sınavına girmediği ya da başarı durumu başarısız veya koşullu başarılı/başarısız olan ders/dersler için bütünleme sınavlarından yararlanır. Bu durumda
ilgili ders veya dersler için alınan en son sınav puanı o dersin yarıyıl/yıl sonu puanı yerine
geçer. Bütünleme sınavları sonunda, genel not ortalaması en az 2.00 olan ve mezuniyetine tek
dersi kalan öğrenciye, ilgili ders için devam koşulunu sağlamak şartıyla, tek ders sınav hakkı
verilir.
Mazeret sınavı ve ek sınav
MADDE 22 – (1) Mazeret sınavı, ara sınavı için geçerlidir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.
(2) Hastalık nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, sağlık kurumlarınca verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı
hakkından yararlanır.
(3) Mazerete gerekçe olan belgelerin, son ara sınav tarihinden itibaren 10 iş günü içinde
bölüm/program başkanlığına verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde başvurular işleme
konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.
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(4) Ülkemizi, uluslararası öğrenciler için kendi ülkesini ve Üniversiteyi temsil etmek
için görevlendirilen öğrencilere, katılamadıkları her sınav için ilgili yönetim kurulunca ek sınav
hakkı verilir.
(5) Mazeret sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, bölüm/program başkanlıklarınca belirlenen programa göre yapılır.
(6) Öğrenci, raporlu olduğu tarih aralığında hiçbir sınava giremez. Bu tarih aralığında
girilen sınav/sınavlar geçersiz sayılır.
Tek ders sınavı
MADDE 23 – (1) 21 inci maddedeki şartları daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla,
mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders
sınavlarına alınırlar. Bu sınavlarda alınan puan, harf notuna dönüştürülür ve başarı notu olarak
sayılır. Bu sınavlara ilk defa girecek öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Başarısız
öğrenciler, daha sonraki haklarını kullandıklarında katkı payı/öğrenim ücreti ödemeye devam
ederler. Bu sınavda başarılı olanlar, başlayacak olan yarıyıl/yıldan önceki yarıyıl/yılda mezun
olmuş sayılırlar.
(2) Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise, tek ders sınavından başarılı kabul edilmek
için en az (DD) harf notu almak zorunludur. Sınavda alınan not o dersin yarıyıl/yıl sonu başarı
notu yerine geçer.
Değerlendirme sonuçlarının duyurulması
MADDE 24 – (1) Ölçme ve değerlendirme sonuçları, ölçme tarihini izleyen ilk yedi
gün içinde öğretim elemanı tarafından ilan edilir. Yarıyıl/yıl sonu değerlendirme sonuçları, Öğrenci Bilgi Sistemine girildikten sonra imzalı iki kopya halinde bölüm/program başkanlığına
teslim edilir.
(2) Her yarıyıl/yılın sonunda ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulu,
ders ve diğer çalışmaların değerlendirmesini yapar.
Başarı notu
MADDE 25 – (1) Öğrencilere, aldıkları her eğitim-öğretim çalışması için 100 puan
üzerinden verilen not, harf notu şekline dönüştürülerek bir başarı notu olarak takdir edilir.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilen harf notları dışında bir harf notu kullanılamaz. Harf notları verilirken 100 puan üzerinden alınan notların dağılımı, ilgili öğretim elemanının takdirine
bağlıdır. Harf notları ve karşılıkları aşağıdaki gibidir.
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(3) Yukarıda belirtilen harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci ilgili
dersi başarmış sayılır.
b) Hukuk Fakültesi dışındaki akademik birimler için koşullu başarılı/başarısız derslerle
ilgili esaslar şunlardır:
1) Öğrencinin, DD veya DC harf notu aldığı dersten/derslerden başarılı ya da başarısız
olması, yarıyıl not ortalaması koşuluna bağlıdır. Öğrenci, DD veya DC harf notu aldığı
dersin/derslerin bulunduğu yarıyıl not ortalamasının 2.00 ve üzeri olması durumunda, bu
dersi/dersleri başarmış sayılır.
2) Öğrencinin, DD veya DC harf notu aldığı dersin/derslerin bulunduğu yarıyıl not ortalaması 2.00’nin altında olması durumunda, bu dersin/derslerin kayıt yaptırıldığı yarıyıldan
bir önceki yarıyıl not ortalamasına bakılır. Bir önceki yarıyıl not ortalaması da 2.00’nin altında
ise, her iki yarıyıldaki DD veya DC harf notlu, koşullu başarılı sayılan ders/dersler başarısız
sayılır ve tekrarı zorunludur.
3) Öğrencinin, DD veya DC harf notu aldığı dersin/derslerin bulunduğu yarıyıldan bir
önceki yarıyıl not ortalamasının 2.00 ve üstünde olması veya öğrencinin birinci yarıyıla kayıtlı
olması durumunda, bulunduğu yarıyıldaki DD veya DC harf notu aldığı ders/derslerden koşullu
başarılı sayılır, bu durumda bu ders/derslerin başarılı/başarısız olma durumu, izleyen yarıyıl
not ortalamasına göre belirlenir. Buna göre izleyen yarıyıl not ortalamasının 2.00 ve üzerinde
olması durumunda, öğrenci koşullu başarılı sayılan bu ders/dersleri başarmış sayılır. Ancak izleyen yarıyıl not ortalaması da 2.00’nin altında ise, öğrenci her iki yarıyıldaki DD veya DC
harf notlu ders/dersleri tekrar etmek zorundadır.
4) Öğrencinin, yarıyıl not ortalamasının iki yarıyıl üst üste 2.00’nin altında olması durumunda, izleyen yarıyıldan itibaren başarı değerlendirme esaslarının uygulanmasına yeniden
başlanır ve bu yarıyıl sonunda, koşullu başarılı dersler için, bir önceki yarıyılın not ortalamasına
bakılmaz.
c) Hukuk Fakültesi öğrencilerinin;
1) DD veya DC harf notu aldığı dersten/derslerden başarılı ya da başarısız olması, yıl
sonu not ortalaması koşuluna bağlıdır. Öğrenci, DD veya DC harf notu aldığı dersin/derslerin
bulunduğu yılın not ortalamasının 2.00 ve üzeri olması durumunda, bu dersi/dersleri başarmış
sayılır.
2) DD veya DC harf notu aldığı dersin/derslerin bulunduğu yılın not ortalaması 2.00’nin
altında olması durumunda, öğrenci ders/derslerden başarısız sayılır ve bu ders/dersleri tekrarı
zorunludur.
ç) Genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan ve herhangi bir ders başarısı (DD) harf
notundan düşük olmayan bir öğrenci danışmanının onayıyla üst dönemlerden ders alabilir.
d) (D) harf notu: Devam koşullarını sağlamayan öğrencilere (D) harf notu verilir.
e) (E) harf notu: Yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavları ile diğer değerlendirmelere
girmeyen öğrencilere (E) harf notu verilir.
f) (N) harf notu: (E) harf notu ilgili dönem sonunda (N) harf notuna otomatik olarak
dönüşür.
g) (G) harf notu: Not ortalamasına girmeyen eğitim-öğretim çalışmalarında başarılı
olan öğrencilere (G) harf notu verilir.
ğ) (K) harf notu: Not ortalamasına girmeyen eğitim-öğretim çalışmalarında başarılı olamayan öğrencilere (K) harf notu verilir.
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h) (S) harf notu: Süren çalışmanın ölçme ve değerlendirilmesi en geç yarıyıl/yıl sonu
değerlendirme dönemi sonunda başarı notuna çevrilir.
(4) Öğrenci değişimi, yatay ve dikey geçiş gibi nedenlerle öğrencilerin sunacakları notların bu Yönetmelikteki harf notlarına dönüştürülmesi Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesince ilgili bölümün intibak komisyonu tarafından yapılır ve akademik birimin yönetim
kurulu tarafından karara bağlanır.
Değerlendirme belgelerinin saklanması
MADDE 26 – (1) Değerlendirme belgelerinin bir kopyası ilgili bölüm/program başkanlığında ve bir kopyası da öğrenci işleri bürosunda beş yıl süre ile saklanır.
Ölçme belgelerinin saklanması
MADDE 27 – (1) Ölçme belgeleri, devam çizelgeleri ile birlikte bölüm/program başkanlıkları tarafından iki yıl süre ile saklanır. İki yılın sonunda ilgili dekanlık, yüksekokul veya
meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından bir tutanakla imha edilir.
Notlarda maddi hata ve sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 28 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren üç iş günü
içinde bağlı olduğu fakülte dekanlığına, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne
bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekanlık veya müdürlük maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav kâğıdını ilgili bölüm/program başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ
eder. Öğrencinin itirazının devamı halinde; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu
yönetim kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının dahil olmadığı, ilgili alandaki öğretim
elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav
kağıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılır. Not değişiklikleri ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
(2) Öğrenci Bilgi Sisteminde açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde, ilgili öğretim elemanı ilgili bölüm/program
başkanına başvurarak düzeltme talebinde bulunur. Bu talep, ilgili fakülte, yüksekokul veya
meslek yüksekokulu bölüm/program başkanlığınca değerlendirilir. Eğer varsa not değişikliği
veya düzeltmeler yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Yönetim kurulu kararı Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Gerekli değişiklik Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
yapılır.
Not ortalaması
MADDE 29 – (1) Herhangi bir yarıyıl/yılın not ortalamasını bulmak için; o yarıyıl/yılda
öğrencinin kayıt olduğu ve not ortalamalarına katılan her bir dersin AKTS kredi değeri ile, o
dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam kredi
değeri, bu derslerin toplam AKTS değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki
hane olarak gösterilir.
(2) Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve
kayıtlı bulunduğu bölüm/programda geçerli olan derslerin ve çalışmaların tümü dikkate alınarak
aynı yöntemle hesaplanır. Gerek yarıyıl/yıl ve gerekse genel not ortalamasında (AA)’dan
(FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan
en son harf notu katılır.
(3) Bütün notlar öğrencinin not belgesinde gösterilir.
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Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 30 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı sonunda, öğrencinin tabi olduğu ders planının
ilgili yarıyılı sonuna kadar olan toplam AKTS değerini tamamlamış ve başarmış olması şartı
ile genel not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-4.00 olan öğrenciler
yüksek onur öğrencisi kabul edilir.
(2) Bu öğrencilerin listesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından her öğretim yılı
sonunda ilan edilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan başarı belgeleri öğrencilere verilmek üzere ilgili dekanlık veya müdürlüklere gönderilir.
(3) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası alan öğrenciler bu
kapsam dışında tutulur.
Öğrencilerin genel başarı durumu
MADDE 31 – (1) Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılır. Yarıyıl/yıl başarısı için de yarıyıl/yıl not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
(2) Genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır. Yarıyıl/yıl not
ortalaması da 2.00’ın altında olan öğrenciler o yarıyıl/yıl için başarısız sayılır.
Ders tekrarı ile ilgili esaslar
MADDE 32 – (1) Programdan kaldırılan dersler için öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümün/programın Senato tarafından onaylanan uyum programının öngördüğü derslere kayıt olurlar.
(2) Öğrenciler, daha önce aldığı seçmeli dersler yerine akademik danışmanın görüşü
ile ilgili yarıyıl/yılda açılan aynı kategorideki başka seçmeli dersleri alabilirler. Bu takdirde,
önceki seçmeli ders ve çalışmalar için sağlanmış olan devam koşulu ve kullanılmış olan sınav
hakları yeniden kullanılmaz.
Hazırlık sınıfı
MADDE 33 – (1) Hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim ile ilgili esaslar Senato tarafından
belirlenir.
Öğrencilik süresi
MADDE 34 – (1) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen sürelerde mezun olamayan öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Mezuniyet tarihi
MADDE 35 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, sorumlu olduğu tüm eğitim-öğretim
çalışmaları kapsamında yarıyıl/yıl sonu, bütünleme veya tek ders sınav takviminin son günü
ya da son etkinliğin tarihi olup, ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
Diploma
MADDE 36 – (1) Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, mezun oldukları
fakülte, yüksekokul ile bölüm veya meslek yüksekokulu ile program adını belirten Üniversitenin diploması verilir. Diplomalara mezuniyet tarihi, diploma numarası ve mezun olduğu dönem adı yazılır.
(2) Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının
en az 2.00 olması gerekir.
(3) Genel not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-4.00 olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi listesine geçerek mezun olur ve bu öğrencilerin durumları diplomalarında belirtilir.
(4) Mezuniyet genel not ortalaması 4.00 üzerinden hesaplanır, notu ve yüzdelik dilimi
diploma ekinde belirtilir.
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(5) Diplomada fakülte için dekan ve Rektör, yüksekokul ve meslek yüksekokulu için
müdür ve Rektör imzaları bulunur.
(6) Diğer üniversitelerden nakil yoluyla gelen öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri
için son iki yarıyılı veya son bir yılı Üniversitede tamamlamış olmaları zorunludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bitirme Çalışması ve Staj
Bitirme çalışması
MADDE 37 – (1) Bitirme çalışması, öğrencinin öğrenim sonucu istenen bilgi ve beceri
düzeyine eriştiğini gösteren bir veya birden fazla öğretim elemanı gözetiminde yapılan çalışmadır.
(2) Bitirme çalışması konusunun verileceği yarıyıl/yıl ile çalışmanın yapılması, yürütülmesi, teslimi, jürinin oluşturulması ve çalışmanın yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu değerlendirilmesiyle ilgili esaslar, ilgili bölümün/programın önerisi, ilgili birimin kurul kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Staj
MADDE 38 – (1) Staj, eğitim ve öğretim programlarının niteliklerine bağlı olarak öğrencilerin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarması ya da uygulama alanıyla pekiştirmesi
amacıyla önlisans ve lisans düzeylerinde yaptıkları uygulamalı çalışmalardır. Staj AKTS iş yüküne dahil edilir, fakat ortalama ve %10’luk hesaplamalarda dikkate alınmaz.
(2) Staj çalışmalarının niteliği, süresi, zamanı, yürütülmesi, teslimi, jürinin/komisyonun
oluşturulması ve çalışmanın değerlendirilmesiyle ilgili esasları kapsayan yönergeler; fakülte,
yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Kayıt Silme ve İlişiğin Kesilmesi, İzinli Sayılma, Öğrenci Değişimi,
Öğrenime Yeniden Devam Etme
Kayıt silme ve ilişiğin kesilmesi
MADDE 39 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir:
a) Yükseköğretimden çıkarma cezası alan öğrencilerin,
b) Bir başka üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin,
(2) Öğrenciler, bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını
sildirebilir. Bu durumda ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.
(3) Kayıt silme işlemi ilgili yönetim kurulunun gerekçeli kararı alınarak, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(4) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin dosyalarındaki belgeleri ve mezun
olarak Üniversiteden ayrılanların diplomalarını alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit
edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.
İzinli sayılma
MADDE 40 – (1) Öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararıyla ön lisans öğreniminde en
az bir yarıyıl, en fazla iki yarıyıl; lisans öğreniminde en az bir yarıyıl/yıl, en fazla dört yarıyıl
veya iki tam yıl izin verilebilir. Verilen izin, öğretim süresinden sayılmaz. Her eğitim-öğretim
yarıyıl/yılı için ayrı ayrı yönetim kurulu kararı alınır. Bir öğrencinin izinli sayıldığı sürede katkı
payı ödeyip ödemeyeceği ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
(2) Hastalık izninde; yarıyıl/yıl izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan sağlık raporunun alınması gerekir.
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(3) Askerlik izni; öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması sonucu askere alınması halinde verilir. Bu öğrencilerin kayıtları silinmez. Bu durumdaki öğrencilerden izinli sayıldıkları süre için öğrenim katkı payı alınmaz.
(4) Maddi veya ailevi nedenlerle izin; öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan
ve öğrenimini engelleyecek nitelikte ölüm, doğal afet veya benzeri durumlar ile öğrencinin
içinde bulunabileceği maddi güçlükler nedeniyle ilgili kurullar tarafından verilebilir.
(5) Öğrencilere yurtdışında öğrenim görmek için veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri halinde birinci fıkrada belirtilen sürelerle sınırlı olmak üzere izin verilebilir.
(6) Yukarıdaki nedenlerle izinli sayılan öğrenciler, izinlerinin bitiminde normal
yarıyıl/yıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam eder. Ancak; hastalık nedeniyle izin almış
olan öğrenciler öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık raporu ile kanıtlamak
zorundadır.
(7) İzinli sayılmak için izin talebi başvuruları, ders seçme ve kayıt haftasının ilk gününden başlayarak, iki hafta içerisinde yapılır. Ani hastalıklar ve beklenmedik durumlar dışında
bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
(8) Öğrenci, izinli sayıldığı yarıyıl/yılda herhangi bir derse yazılamaz ve o yarıyıl/yılın
sınavlarına giremez.
Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 41 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar ve öğrenci değişim programları çerçevesinde, bu üniversitelere bir veya iki yarıyıl
süreyle öğrenci gönderilebilir.
(2) Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde/programlarında
almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu
derslerin belirlenmesi, bölüm/program koordinatörünün ve ilgili bölümün/programın intibak
komisyonunun teklifi ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, ilgili yarıyıl/yılın başarısı olarak öğrenci kütüğüne işlenir
ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin yurtdışında başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci
bu derslerin yerine kendi bölümünde/programında akademik danışmanın önerisi ve fakülte,
yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile AKTS kredi açığını kapatacak
sayıda derse kayıt yapar.
(3) Yurt dışındaki üniversiteden değişim programı kapsamında gelen öğrencilere Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler
için kendilerine not durum belgesi verilir.
Yurt içi üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 42 – (1) Üniversite ile ulusal düzeyde diğer üniversiteler arasında yapılacak
protokoller çerçevesince öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı uygulanır. Bu protokoller,
ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Öğrenime yeniden devam etme
MADDE 43 – (1) 39 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre Üniversite ile ilişikleri kesilen
öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki eğitim-öğretim yılı içinde öğrenime devam
etmek için başvurabilir. Öğrenciler öğrenime devam etmek için, yürürlükteki mevzuata göre
öğrenim harcını yatırdıktan sonra, ilgili akademik birimlerin yönetim kurulu kararı ile belirlenen yarıyıl/yıla kaydedilirler.
(2) Bu öğrencilerin öğrenim süreleri, 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen
öğrenim sürelerini aşamaz.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İkinci öğretim
MADDE 44 – (1) İkinci öğretim, hafta içi birinci öğretimin derslerinin bitimini takiben
yapılan öğretimdir ve gerektiğinde hafta sonu da yapılabilir.
(2) İkinci öğretimde meslek stajları ve mesleki uygulama dersleri, öğrenci istediği takdirde birinci öğretim saatlerinde ve yarıyıl/yıl içerisinde yapılabilir.
(3) Mezuniyet belgesi ve diplomalarda ikinci öğretim ibaresine yer verilmez.
(4) İkinci öğretimde birinci öğretimdeki eğitim-öğretim esasları geçerlidir.
(5) İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler, birinci öğretim programlarına yatay geçiş yapamaz. Ancak hazırlık sınıfı ve uyum sınıfları hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini
vermek ve eğitim-öğretim yarıyıl/yılı sonunda sınıf başarı sıralamasında %10’a girmek koşuluyla bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(6) Birinci öğretim öğrencileri, ikinci öğretime yatay geçiş yapabilir. Birinci öğretim
öğrencilerinin ikinci öğretime geçişlerinde, Üniversiteye giriş yılındaki bölüm/program kontenjanının %5’ini geçmemek üzere kontenjan tanınır. Bu geçişlerde de ikinci öğretimden birinci
öğretime geçişte uygulanan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak geçiş yapan bu öğrenciler, ikinci öğretim için öngörülen katkı payını ödemek zorundadır.
Çift anadal programı
MADDE 45 – (1) Bir bölümün öğrencileri, lisans öğrenimleri boyunca aynı fakülte
içinde veya dışında asıl bölümüne konu bakımından yakın olan başka bir lisans öğretimini aynı
zamanda takip edebilir. Bununla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Uzaktan eğitim
MADDE 46 – (1) Uzaktan eğitim; eğitim-öğretimin her düzeyinde basılı malzeme,
radyo-televizyon ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı
mekânda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türüdür.
(2) Uzaktan eğitimle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yaz öğretimi
MADDE 47 – (1) Yaz öğretimi, 10/5/2015 tarihli ve 29351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğine göre yürütülür.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 48 – (1) 31/5/2015 tarihli ve 29372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ikinci ve daha üst sınıflarda eğitim-öğretim görmekte olan öğrenciler, yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine
tabi olurlar.
Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kocaeli Üniversitesinden:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/5/2015 tarihli ve 29351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli
Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yaz öğretiminde, derslere kayıt, derslerin başlangıcı, bitişi ve diğer ilgili hususlar
Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütülür.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı olan öğrenci sayısı en az on olmalıdır. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı elli kişiden fazla ise ilgili
birimin yönetim kurulu kararı ile bu ders için birden fazla sınıf açılabilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Yaz öğretiminin süresi beş haftadan az olamaz. Yaz öğretiminde
açılan her dersin toplam saati, normal yarıyılındaki toplam ders saati kadardır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Yaz öğretimi sonunda bütünleme sınavı yapılmaz, ancak mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
10/5/2015

29351

—— • ——
KURUL KARARI
Yüksek Planlama Kurulundan:
Tarih
: 31/12/2015
Karar No : 2015/63
Konu
: Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018)
Yüksek Planlama Kurulunca;
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 16/11/2015 tarihli ve 25773 sayılı yazısı dikkate alınarak; Yüksek Planlama Kurulunun 31/12/2014 tarihli ve 2014/45 sayılı Kararıyla kabul
edilen Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020) esas alınarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı koordinatörlüğünde, Kalkınma Bakanlığı teknik desteği kapsamında ilgili tüm kurum
ve kuruluşlarla birlikte hazırlanan ekli “Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018)”nın kabulüne, karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Alanya 8. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2015/57
KARAR NO
: 2015/1067
DAVACI
: K.H.
MAĞDUR
: EMRE YILDIZ, Ahmet ve Türkan oğlu, 11/01/1998 Alanya
doğumlu, Kayseri, Sarız, İncemağara mah/köy nüfusunda kayıtlı.
Kızlarpınarı Mah. Öz Müftüoğlu Sokak Oğuz Apt. 19/7
Alanya/ANTALYA adresinde oturur. TC Kimlik No: 10049681290
SANIK
: MUSTAFA ÜNAL, Murat ve Ümmü oğlu, 02/08/1984 Alanya
doğumlu, Antalya, Alanya, Çamlıca mah/köy nüfusunda kayıtlı.
Güllerpınarı Mah. Hasan Akçalıoğlu Cad. Hasan Gökmen Apt.
No: 10 Kat: 3 Daire: 5 Alanya / ANTALYA adresinde oturur.
T.C. Kimlik No: 27952072060
SUÇ
: Basit yaralama
SUÇ TARİHİ
: 02/07/2013
SUÇ YERİ
: ANTALYA/ALANYA
KARAR TARİHİ
: 18/12/2015
VERİLEN HÜKÜM : Düşme
Yukarıda adı ve kimliği yazılı sanık Mustafa Ünal hakkında verilen iş bu karar tüm
aramalara rağmen adı geçenin bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ve temyiz dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ
edilmiş sayılacağına, yapılacak ilan masraflarının sanıktan tahsiline, dosya üzerinden karar
verilmiş olup, ilan olunur.
4014
ESAS NO
KARAR NO
DAVACI
MÜŞTEKİ

:
:
:
:

—————

2015/133
2016/180
K.H.
SERVET AKER - Hüseyin ve Naile oğlu, 01/12/1975 Konya
doğumlu, Konya, Karatay, Fetih mah/köy nüfusunda kayıtlı.
Kızlar Pınarı Mah. Körsu Sk. No: 7 İç Kapı No: 17
Alanya/ANTALYA adresinde oturur.
KATILAN
: AHMET YEŞİLTAŞ - Mehmet ve Tenzile oğlu, 12/10/1962 Fatsa
doğumlu, Ordu, Çatalpınar, Şirinköy mah/köy nüfusunda kayıtlı.
Yeşilkent Mah. 1907. Sk. No: 18 İç Kapı No: 12
Esenyurt/İSTANBUL adresinde oturur.
SANIK
: YUNUS EMRE AKIN - Mustafa ve Vahide oğlu, 28/09/1979
Konya doğumlu, Konya, Akören, Orhaniye mah/köy nüfusunda
kayıtlı. Feritpaşa Mah. Ahmet Hilmi Nalçacı Cad. No: 50 İç Kapı
No: 7 Selçuklu/KONYA adresinde oturur.
SUÇ
: Resmi Belgede Sahtecilik
SUÇ TARİHİ
: 2012
SUÇ YERİ
: ANTALYA/ALANYA
KARAR TARİHİ
: 03/02/2016
VERİLEN CEZA
: Beraat
Yukarıda adı ve kimliği yazılı müşteki SERVER AKER tüm aramalara rağmen
bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
yapılacak ilan masraflarının sanıktan tahsiline, dosya üzerinden karar verilmiş olup, ilan olunur.
4015
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2007/51
Karar No : 2015/416
Transit rejimi kurallarına aykırlık (mülga) suçundan sanık Bulgaristan uyruklu llıev oğlu,
06.08.1954 Haskovo D.lu. halen Bolyarovo Mah. Svetı Haralampiy Sok. No: 19-HaskovoBulgaristan adresinde oturur VANCHO ILIEV VANCHEV hakkında yapılan yargılama sonunda
mahkememizce; her ne kadar Sanık VANCHO ILIEV VANCHEV hakkında kaçakçılık suçundan
4926 sayılı Kanunun 3/a-2, 4/a-2, 5/son maddesi uyarınca kamu davası açılmış ise de; atılı suçun
zamanaşımı süresinin TCK'nun 66/1-e maddesi uyarınca 8 yıl olduğu, zamanaşımı süresinin
21/02/2007 tarihinde iddianame ile kesildiği, ondan sonra zamanaşımını kesen bir işlem
yapılmadığı bu nedenle zamanaşımı süresinin 21/02/2015 tarihinde dolduğu anlaşılmakla sanık
hakkındaki kamu davasının CMK'nun 223/8 maddesi uyarınca DÜŞMESİNE, sanıklardan ele
geçirilen ayrıntıları kaçak eşyaya mahsus tespit varakasında yazılı kaçak malların bizzat
müsadereye tabi olması nedeniyle 4926 sayılı Yasanın 4/4 maddesi ve TCK'nun 54. maddesi
gereğince MÜSADERESİNE dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen VANCHO
ILIEV VANCHEV'e 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 - İlan masrafının kamu üzerinde bırakılmasına, ilanın bir ay süre ile mahkeme ilan
tahtasında ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur.
4009

—— •• ——

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE MOBİL İKRAM ARACI VE
MOBİL FIRIN SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacını karşılamak üzere aşağıdaki tabloda cins ve miktarı
belirtilen hizmet idari ve teknik şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif alınmak
suretiyle açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.
SIRA NO
1
2

HİZMETİN CİNSİ
MOBİL İKRAM ARACI
MOBİL FIRIN

MİKTARI
2 ADET
1 ADET

2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İdari Şartname ve Teknik Şartnameler 500,00-TL karşılığında Uluslararası Programlar
Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi’nden temin edilebilecektir.
4 - Firmaların tekliflerini en geç 23 Haziran 2016 günü saat 10:30’a kadar Türk Kızılayı
Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Evrak Servisi’ne teslim
etmiş/ göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - İhale Zarfı 23 Haziran 2016 günü saat 15:00’te Erler Mahallesi Türk Kızılayı Caddesi No: 1
Etimesgut Ankara adresindeki Uluslararası Programlar Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
5278/1-1
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2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR-ANKARA-KAYSERİ, BOĞAZKÖPRÜ - ULUKIŞLA,
IRMAK - ZONGULDAK HATLARINDA GERİLİMİ ALINARAK 1600 ADET
MAKİNALI ALIN KAYNAĞI VE GERİLMİ ALINARAK
3050 ADET ALÜMİNOTERMİT KAYNAĞI YAPILMASI
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:
İhale Kayıt No
: 2016/191931
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 211 14 49 - 211 12 25
c) Elektronik Posta Adresi:
2 - İhale konusu hizmetin
adı ve süresi
: 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR-ANKARAKAYSERİ, BOĞAZKÖPRÜ - ULUKIŞLA, IRMAK ZONGULDAK HATLARINDA GERİLİMİ ALINARAK
1600 ADET MAKİNALI ALIN KAYNAĞI VE
GERİLMİ ALINARAK 3050 ADET ALÜMİNOTERMİT
KAYNAĞI YAPILMASI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız
Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için
istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
3 - İhale tarihi ve saati
: 21/06/2016 Salı günü, saat 10:00
4 - İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle/ ANKARA
5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 21/06/2016 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 1.000,00.- TL bedelle temin
edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
5075/1-1
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HAVAİ HATTIN REVİZYONUN YAPILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2016/195523
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 221 7000 - 0 346 223 7677
c) Elektronik Posta Adresi
: 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı: Erzincan-Erzurum arasında 215 Km.’lik
ve Divriği-Erzincan arasında 155 demiryolu güzergahı üzerinde bulunan havai hattın
revizyonunun yapılması amacıyla hizmet alımı.
3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir. Bu ihalede kısmı teklif verilebilir.
4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon
Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 24/06/2016 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu
oda)
5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale
Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 30,00 TL.
(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12
nolu oda) 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.
5234/1-1
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HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR
TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
İşletme Müdürlüğümüze ait atölyelerin 60 (altmış) personel ile 1 yıl (365 gün) işletilmesi
hizmet alımı işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası

: 2016/197558

1 - İdarenin
a) Adresi

: TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad.
Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası

: Tel: 0 286 416 2001

c) Elektronik Posta Adresi

: clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi

: www.cli.gov.tr.

Faks: 0 286 416 3700

2 - İhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı

: İşletme Müdürlüğümüze ait atölyelerin 60 (altmış)
personel ile 1 yıl (365 gün) işletilmesi hizmet alımı işi.

b) Teslim yeri

: ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin
a) İhale Usulü

: Açık İhale (kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer

: ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati

: 13.07.2016

d) Dosya No

: 2016-05/KÇLİ-ATÖLYE

15:00

4 - İhaleye ait dokümanlar:
ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve Ziraat
Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009
6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka
hesaplarına KDV dahil 250,00 TL (posta yoluyla 260,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler 13.07.2016 saat 15.00’a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi,
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda Geçici Teminat vereceklerdir.
7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü
olmalıdır.
8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamızın 2016/2017 Kampanya dönemi süresince Kristal Şeker Ambalajlama
Hizmeti hizmet alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları
yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.
İhale kayıt numarası
: 2016/197750
1 - İdarenin
a) Adresi
: Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE
b) Telefon ve faks numarası : 0 388 311 93 01-06 (6 Hat) – 0 388 311 93 07
: Yok
c) Elektronik posta adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: Yok
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2016/2017 Kampanyasında üretilecek 65.000
ton ±%20 toleranslı 127 gün 11’er kişi ile 3 (üç) vardiya
Toplam 33 kişi olarak Kristal Şekerin Ambalajlama
Ünitesinde 50 Kg'lık Torbalara konulup, ağzının dikilerek
Şeker Ambarına verilmesi.
b) Yapılacağı yer
: Bor Şeker Fabrikası Ambalajlama Ünitesi
c) İşin süresi
: 2016/2017 kampanya dönemi ±%20 toleranslı 127
(Yüzyirmiyedi) takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 16.06.2016 Perşembe günü, Saat: 14.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş
deneyimini gösteren belgelerin,
Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.2.1. Bu İhalede Benzeri iş olarak Kamu ve Özel sektörde torba ambalajlama, ambalaj ve
paketleme veya personel çalıştırmaya dayalı hizmet işi kabul edilecektir.
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası)
karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.
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 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu
İhale Kanunlarına tabi değildir.
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28 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BÜRO MOBİLYASI
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı ihtiyacı 28 kalem muhtelif cins ve miktar büro mobilyası, Ofisimiz tip ticari
şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek
şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı
alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 10/06/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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AŞAĞIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI MALZEMELER
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler, teknik şartnamelerine uygun olarak Ofisimiz
ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan
satın alınacaktır.
STOK

SON TEKLİF

NO

MALZEMENİN GRUBU

233.102

Yapışkan bant şeffaf (12mmx33m.)

250.000

Rulo

21.06.2016

154.302

Karbon kağıdı mavi (210X297 mm)

45.000

Paket

22.06.2016

292.102

Mühür mumu

50.000

Kutu

22.06.2016

911.204

Ambalaj ipi (kendir)

30.000

Bobin

22.06.2016

ŞARTNAME

EKİ

1

-

İHALE

EVRAKI

MİKTARI

BEDELLİDİR. BEDEL

VERME TARİHİ

LİSTEDE

BELİRTİLMİŞTİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için
ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları
gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir.
İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale ek şartları ile termin ve teslim programının aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek
şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, yukarıda belirtilen günlerde en geç saat 12.00’ye kadar Genel
Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektupları, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat ile ilgili iç
zarfları aynı tarihte açılacaktır. Teklifleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak
diğer belgelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve
teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

Sayfa : 132

RESMÎ GAZETE

1 Haziran 2016 – Sayı : 29729

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilebileceği gibi her bir kalem
malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler.
7 - Teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT
verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve
4735 sayılı Kanun ibaresi yerine, ilgili Kanun ve Şartname hükümlerini yerine getirmek üzere
vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.

—————

5256/1-1

1 ADET “OTOMATİK DÜŞÜK ORTAM SAYMALI ALFA/BETA SAYMA
SİSTEMİ CİHAZI” SATIN ALINACAKTIR
Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Makine İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Otomatik Düşük Ortam Saymalı Alfa/Beta Sayma Sistemi Cihazı,
Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun
olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan
satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı
alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların şartname bedelini (100,-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 15.06.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.
5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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1 ADET DİJİTAL MAMOGRAFİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
ihtiyacı “1 Adet Dijital Mamografi Görüntüleme Sistemi”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile
ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde
belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı
alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 10/06/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif
mektuplarına belirtilecektir.
5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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PANCAR TOPRAĞI VE ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ
HİZMETİ ALINACAKTIR
T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Pancar Toprağı ve Çamur Havuzlarının Temizlenmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale
edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2016/199428

1 - İdarenin
a) Adresi

: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

: 0 386 221 61 30-37 / 0 386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Fabrikamıza ait 2 Nolu Çamur Havuzunda bulunan
tahmini 30.000 m³ Pancar toprağı ve bu toprağa ait
çamurun temizlenmesi, hafriyatın nakliyesi ve
tesviyesi işidir.

b) Yapılacağı Yer

: Kırşehir Şeker Fabrikası 2 Nolu Çamur Havuzu

c) İşin Süresi

: 30 (Otuz) gündür.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 -

b) Tarihi ve saati

: 10.06.2016 Cuma Günü, Saat 14:00

KIRŞEHİR
4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.
5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim
günüdür.
7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin
komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak
kabul edilecektir.
8 - Mezkûr 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.
İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUVARI İLE PANCAR ANALİZ
LABORATUVARI HİZMETLERİ İÇİN İŞGÜCÜ ÇALIŞTIRILMASI
HİZMETİ ALINACAKTIR
T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı ile Pancar Analiz Laboratuvarı
Hizmetleri için işgücü çalıştırılması hizmet alımı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı
yönetmeliği esasları dâhilinde Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2016/199344

1 - İdarenin
a) Adresi

: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 -

b) Telefon ve faks numarası

: 0 386 221 61 30-37 / 0 386 221 61 38

KIRŞEHİR
c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı
ile

Pancar

Analiz

Laboratuvarı

hizmetlerinin

yürütülmesi için toplam 61 işgücü çalıştırılması
işidir.
b) Yapılacağı Yer

: Kırşehir Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi

: 100 (Yüz) gündür.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati

: 10.06.2016 Cuma Günü, Saat 10:00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.
5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim
günüdür.
7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin
komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak
kabul edilecektir.
8 - Mezkûr 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.
İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi
yapılacaktır.
1 - Encümen Kayıt No

: 1243

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli

: İstanbul

b) İlçesi

: Kâğıthane

c) Cinsi

: Arsa

d) Pafta No

: ---

e) Ada No

: 7027

f) Parsel No

: 2

g) Yüzölçümü

: 1.426 m²

h) Satılacak Hisse Oranı

: 96244/240000

ı) Hâlihazır

: İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok
k) İmar Durumu

: Eğitim Bilişim Teknoloji Alanı

l) Adres (Cadde-Sokak-No) : Merkez Mah. Cendere Cad.
3 - Muhammen Bedeli

: 6.290.350.- TL

4 - Geçici Teminatı

: 188.710,50 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati

: 22 Haziran 2016 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Saraçhane/İstanbul
7 - İhale Usulü

: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı
Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi

: Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz
görülebilir.
Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 Çemberlitaş Fatih/İSTANBUL
Tel: 0 212 455 33 88 - Fax: 0 212 449 51 33

9 - Şartname Bedeli

: 100.- TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı
olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
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c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak
ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
d) Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi
d-a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan
yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca
veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a)
’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
e) Tüzel kişiler için imza sirküleri,
e-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı
tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosloğunca veya Türk
Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
e-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (e-a)
fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış
olması gereklidir.)
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat
h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi
11 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını
ihale günü (22 Haziran 2016) en geç saat 13:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye
Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL)
sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında telsim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten
sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
12 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım
sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25

34124 Fatih/İSTANBUL)

başvurmaları gerekmektedir.
13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MENEMEN - MANİSA - UŞAK - İSTASYONLARI
ARASINDAKİ KM. 32+050 İLE KM. 286+780 DEMİRYOLU KENARINDAKİ
TELEKOMÜNİKASYON HAVAİ HAT DİREKLERİNİN SÖKÜLMESİ,
TELLERİN TOPLANMASI HİZMET ALIMI
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2016/185576
İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi
Binbaşı Fazıl Bey Meydanı 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
1 - İhale Konusu Hizmetin
Adı ve Miktarı
: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Menemen - Manisa - Uşak
İstasyonları Arasındaki Km. 32+050 İle Km. 286+780
Demiryolu Kenarındaki Telekomünikasyon Havai Hat
Direklerinin Sökülmesi, Tellerin Toplanması Hizmet
Alımı İşi. (Götürü Bedel)
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK
SURETİYLE 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 23.06.2016 Tarihi Perşembe 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.
5125/1-1

—— • ——

İNVERTÖR VE REDRESÖR SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2016/192282
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 346 221 7000 - 0 346 223 7677
c) Elektronik Posta Adresi
: 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı: Bölgemiz Çetinkaya-Sivas-Kayseri arası
sinyalizasyon sisteminde kullanılmak üzere 53 adet İnvertör ve 2 adet Redresör satın alınacaktır.
Malzemelerin cins ve miktarları aşağıya çıkarılmıştır.
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3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü
b) Tarih ve Saati
: 23/06/2016 - 14:00
4 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 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.
5124/1-1

—— • ——

TAVŞANLI DEPO MÜDÜRLÜĞÜNDE AYNI GÖVDE ÜZERİNDE HAREKET
EDEN 2 ADET (20+5 TONLUK) VİNCİN BAKIM, ONARIM VE TADİLATI
(TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) YAPTIRILACAKTIR
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2016 / 189706
İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya
Mah. GAR / AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi
: www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)
1 - İhale konusu malzemenin
adı ve miktarı
: Tavşanlı Depo Müdürlüğünde aynı gövde üzerinde
hareket eden 2 adet (20 ve 5 ton) vincin bakım, onarım
ve tadilatının yapılması hizmet alım işi (Teknik
Şartnameye göre) yaptırılacaktır.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına ihale tarihi olan 23/06/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü
veznesinden KDV dahil 50,00 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.
5123/1-1
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JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT
SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Valiliğinden:
1 - İhale Konusu İşler:
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1.
fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi hükümleri
kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar/Doğal Mineralli Sular Ruhsat
sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı
ihaleleri yapılacaktır.
1) İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, 2.564,24 hektar alana sahip, F21-b3, F21-c2, F22-a4, F22-d1
paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3267838 erişim nolu saha,
Poligon 1
1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

669666

669746

672000

672000

673000

673000

Yukarı (X)

4565377

4567000

4567000

4568366

4568200

4563600

7.Nokta

8.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

664150

664096

Yukarı (X)

4563600

4565813

1.Nokta

2.Nokta

Poligon 2
3.Nokta

Sağa (Y)

670350

668882

664070

664010

664000

670406

Yukarı (X)

4568350

4568350

4569639

4569299

4569700

4568631

2) İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 446,74 hektar alana sahip, F21-d4, G21-a1
paftasında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3281813 erişim nolu saha,
1. Poligon
1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

635138

634464

634000

634000

Yukarı (X)

4541000

4536536

4537000

4540999

2. Poligon
1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

635500

636000

636000

635500

Yukarı (X)

4547000

4547000

4545000

4545000

3) İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Yeşilbayır mevkii, 4868,46 hektar alana sahip, F20c2, F21-d1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3321424 erişim nolu saha,
1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

635750

623423

621887

635902

Yukarı(X)

4554076

4553817

4557555

4557709

1 Haziran 2016 – Sayı : 29729

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 141

4) İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, 3.772,36 hektar alana sahip, G22-b1, F22-d4, F22-c4,
F22-d3 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3326277 erişim nolu saha,
1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

690252

678201

681647

681791

684914

Yukarı(X)

4538696

4547443

4547087

4548088

4547856

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa (Y)

684878

687125

687164

690218

690329

Yukarı(X)

4545870

4545888

4543380

4543363

4540743

5) İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurna mevkii, 4.688,81 hektar alana sahip, G22-b1, G22-b2
paftasında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3326278 erişim nolu saha,
1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

700817

699014

691793

690252

700804

Yukarı(X)

4530787

4530718

4537429

4538696

4538367

6) İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Alemdağ mevkii, 4.983,11 hektar alana sahip, F22-c4,
F22-d3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3326280 erişim nolu saha,
1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

690218

687164

687096

696974

698521

Yukarı(X)

4543363

4543380

4547749

4548271

4543272

7) İstanbul İli, Pendik İlçesi, Emirli mevkii, 4.992,73 hektar alana sahip, G22-b1, G22-b2,
F22-c3, F22-c4 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3326281 erişim nolu saha,
1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

700804

690252

690329

690218

700272

700826

Yukarı(X)

4538367

4538696

4540743

4543363

4543253

4541896

8) İstanbul İli, Şile İlçesi, Doğancılı mevkii, 3.215,28 hektar alana sahip, F22-c2, F22-c1
paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3326968 erişim nolu saha,
1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

706135

698135

698135

702000

702000

Yukarı(X)

4557628

4557628

4559999

4560000

4563627

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa (Y)

704947

705564

705564

705000

706135

Yukarı(X)

4563627

4563321

4562629

4561500

4561159
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9) İstanbul İli, Şile İlçesi, Doğancılı mevkii, 1.708,03 hektar alana sahip, F22-c1
paftasında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3326969 erişim nolu saha,

Sağa (Y)
Yukarı(X)

1.Nokta
695650
4560100

2.Nokta
694000
4560100

3.Nokta
694000
4562000

4.Nokta
691000
4562000

5.Nokta
691000
4565000

6.Nokta
695650
4564998

2 - Tahmin edilen Bedel:
ALAN

MUHANMEN

GEÇİCİ

İHALE

İHALE

İLÇE

MEVKİİ

(HEKTAR)

BEDEL

TEMİNAT

TARİHİ

SAATİ

1

Sarıyer

-

2.564,24

50,563.81-TL

1,516.91 TL

13.06.2016

09:30

2

B.çekmece

-

446,74

30,365.87-TL

910.98 TL

13.06.2016

09:40

3

B.çekmece

Yeşilpınar

4.868,46

94,294.91-TL

2,828.85 TL

13.06.2016

09:50

4

Ümraniye

-

3.772,36

73,492.36-TL

2,204.77 TL

13.06.2016

10:00

5

Pendik

Kurna

4.688,81

90,885.39-TL

2,726.56 TL

13.06.2016

10:10

6

Ümraniye

Alemdağ

4.983,11

96,470.82-TL

2,894.12 TL

13.06.2016

10:20

7

Pendik

Emirli

4.992,73

96,653.39-TL

2,899.60 TL

13.06.2016

10:30

8

Şile

Doğancalı

3.215,28

62,919.70-TL

1,887.59 TL

13.06.2016

10:40

9

Şile

Doğancalı

1.708,03

34,314.06-TL

1,029.42 TL

13.06.2016

10:50

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:
a) Alınacağı Yer

b) Hangi Şartlarda Alınacağı

4 - İhalenin:
a) Yapılacağı Yer

b) Yapılacağı Tarih/Saat
c) Usulü

: İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür
Varlıkları Müdürlüğü- Hirka-i Şerif Mah. Adnan
Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih-İSTANBUL
: - İhaleye gidecek olan isteklilerin şartname ve
eklerini, 500,00.-TL bedel karşılığında satın almaları
zorunludur.
- İstenildiğinde İhale şartname ve ekleri ücretsiz
olarak mesai saatler içerisinde yukarıda yazılı
adreste görülebilir.
- Şartname bedeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı Saymanlık Müdürlüğüne yatırılacaktır.
: İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür
Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul
Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan
Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/İSTANBUL
: Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı
yapılacaktır.
: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci
maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü
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: İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür
Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul
Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan
Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/İSTANBUL
adresinde toplanacak komisyona verilecektir.
: 13.06.2016 Pazartesi günü ihale saatine kadar.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saat
6 - İhaleye Katılma Belgeleri:
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
b) Gerçek kişi istekliler;
1 - Yılı içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.
2 - Noter onaylı İmza Sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti
3 - T.C. kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış onaylı nüfus cüzdanı sureti.
c) Tüzel kişi istekliler;
1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İlk ilan
veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge
2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile Yönetimin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti
3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış,
onaylı vergi levhası
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca
onaylı sureti
e) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C.
Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
g) İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat
ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış
ihale şartnamesi
h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair
makbuz veya banka teminat mektubu.
ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu.
i) 15 gün içerisinde alınmış vergi borcu yoktur yazısı.
7 - İsteklilerin 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun
4'üncü maddesinde belirtilen; medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olması, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği
hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirket olması
gerekmektedir.
8 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını
veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale
komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak
müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
10 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
İlan olunur.
5122/1-1
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İzmir Büyükşehir Belediyesinden:
İhaleye Konu İş’in;
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi I. Etap 11183 Ada-5 ve
11185 Ada-7 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi
İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir İli, Karabağlar
İlçesi, Uzundere Mahallesi, 11183 ada 5 Parsel ile 11185 ada 7 parsel
Niteliği
numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi
İnşaat Yapımı işi
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre
İhale Yöntemi
“Kapalı Teklif Usulü”
İşin Süresi
450 gün
Arsa
Parsel
Alanı
Proje İnşaat
İl
İlçe
Mahalle Ada No
No
(m2)
Alanı (m2)
Yeri ve Miktarı
İzmir Karabağlar Uzundere 11183
5
5.982,00
20.726,33
İzmir Karabağlar Uzundere 11185
7
6.827,00
23.520,53
İhale kapsamında ada-parsel m2 toplamı
12.809,00
44.246,86
İdarece, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi kapsamında "Uzundere
Kentsel Dönüşüm Alanında" yapılan uzlaşma görüşmeler neticesinde
sözleşme imzalanan hak sahiplerine teslim edilecek olan ve Sözleşme eki
Paylaşım Tablosu’nda belirtilmiş olan bağımsız bölümler; ihalede aranacak
asgari şarttır.
Asgari Şartlar
11183 ada 5 parsel ve 11185 ada 7 parsel Bağımsız Bölüm Sayıları:
İdare Payı
: 139 konut +9 işyeri
148 bağımsız bölüm
Yüklenici Payı : 141 konut + 24 işyeri
165 bağımsız bölüm
Toplam
: 280 konut + 33 işyeri
313 bağımsız bölüm
Tahmin Edilen 64.524.862,57 TL (KDV dahil)
Bedel
(Altmışdörtmilyonbeşyüzyirmidörtbinsekizyüzaltmışikiliraelliyedikuruş)
Geçici Teminat 1.935.745,88 TL.
Miktarı
(Birmilyondokuzyüzotuzbeşbinyediyüzkırkbeşliraseksensekizkuruş)
İhale Dosyası
300,00- TL
Satış Bedeli
(Üçyüzlira)
İhale Dosyasının Görüleceği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 1/113 no’lu oda
Temin Edileceği Adres / Yer
Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR
İhale Dosyasının Görüleceği ve Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.30
Temin Edileceği Saat:
- 11.30 / 13.30 - 16.00 saatleri arası
İhale için son evrak verme
Tarih: 16.06.2016
tarihi ve saati
Saat : 12:00
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 1/113 nolu oda
İhale için evrak teslim adresi
Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR
Tarih: 16.06.2016
İhale tarihi (dış zarfların
Saat : 14:00
açılması) ve saati
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 No: 309
İhale salonu (dış zarfların
Encümen Toplantı Odası
açılacağı yer) adresi
Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR
Mali Tekliflerin Açılma (iç
Tarih: 30.06.2016
zarfların açılması) Tarih ve saati Saat : 14:00
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
İhale Komisyonu Toplantı Yeri Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309
Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR
Adı
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İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;
1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve
hazırlayacakları tekliflerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 1/113 no lu oda
Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış
olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif
verebilecektir.
3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına
vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.
5 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.
İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:
1. DIŞ ZARF
1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,
1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar
odası veya ilgili meslek odası belgesi,
1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Ortak Girişim
Beyannamesi,
1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge,
1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,
1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat
mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı
makbuzu,
1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya
ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,
1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya
ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,
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1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil
veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe
uygun olarak düzenlenecek taahhütname,
1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler
a) İsteklinin muhammen bedelin %20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını
gösteren banka referans mektubu
b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri.
c) İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini
sunması yeterlidir;
1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu
2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar
1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler
İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen veya mülkiyetinde bulunan arsalara yapılan ihale konusu iş veya
benzer işlere ilişkin olup, İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.
1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında
Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı
gruplardaki yapılara ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
1.16. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari
Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.
1.17. İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak
düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.
2. İÇ ZARF
2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu
konacaktır.
2.2. İdare payı olarak kalacak bağımsız bölümler ihale için asgari şartı olarak
belirlenmiştir. İstekliler asgari şartın üstüne Türk Lirası olarak nakit para teklifinde bulunacaktır.
İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın
değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte
olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması
mecburidir.
İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir
başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale
üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
5158/1-1
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C-KOLLU SEYYAR RÖNTGEN CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Biriminden:
C-Kollu Seyyar Röntgen Cihazı alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki
esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2016/200882
1 - İdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Beytepe/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42
c) Elektronik posta adresi
: bilars@hacettepe.edu.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : C-Kollu Seyyar Röntgen Cihazı 1 adet
b) Teslim yeri
: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi
c) Teslim tarihi
: Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Toplantı odası
b) Tarihi ve saati
: 08.06.2016 Çarşamba 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 ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler (Üreticiden alınmış)
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
4.3.2. 09.01.2007 tarih ve 26398 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tıbbi cihaz, vücuda
yerleştirilebilir aktif tıbbi cihaz ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmelikleri
kapsamına dahil olan ürünler için “Sağlık Bakanlığı tarafından Onaylıdır” ibaresi bulunması
zorunludur. Kapsam dışı olan malzemeler için üretici veya ithalatçı firmanın beyanı esastır.
• İstekliler, teklif ettikleri ürün/ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası (UBB) ve barkod
numaralarını içeren “Sağlık Bakanlığından Onaylıdır” ibaresinin de yer aldığı belgeyi ihale
dosyasına ekleyeceklerdir. Ayrıca piyasaya tıbbi cihazlar/ürünler arz eden ve ihaleye teklif veren
isteklilerin, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) da ilgili
ürünlerin tedarikçi firmaların (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.
İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi
firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili
WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ile ihale
dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek
amacıyla,
4.3.3.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu
belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar
istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından
kaşelenip imzalanmış olmalıdır.
4.3.3.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye
cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından
hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan
bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller
sunulur.
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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 (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA)
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da
TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek)
yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 08.06.2016 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
5261/1-1

—————

REAL TİME PCR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Real Time PCR Cihazı alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları
20'inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2016/200930
1 - İdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Beytepe/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42
c) Elektronik posta adresi
: bilars@hacettepe.edu.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Real Time PCR Cihazı 1 adet
b) Teslim yeri
: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi
c) Teslim tarihi
: Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 takvim günü
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Toplantı odası
b) Tarihi ve saati
: 08.06.2016 Çarşamba günü saat 15.00
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler(Üreticiden alınmış)
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek
amacıyla,
4.3.2.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu
belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar
istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından
kaşelenip imzalanmış olmalıdır.
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4.3.2.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye
cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından
hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan
bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller
sunulur.
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 (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA)
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da
TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek)
yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 08.06.2016 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
5262/1-1

—————

532 NM UYARMA LAZER SETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
532 nm Uyarma Lazer Seti alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki
esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2016/200911
1 - İdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Beytepe/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42
c) Elektronik posta adresi
: bilars@hacettepe.edu.tr.
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 532 nm Uyarma Lazer Seti 1 set
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b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
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: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi
: Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü

: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Toplantı odası
b) Tarihi ve saati
: 08.06.2016 Çarşamba günü saat 14.30
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler (Üreticiden alınmış)
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c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek
amacıyla,
4.3.2.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu
belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar
istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından
kaşelenip imzalanmış olmalıdır.
4.3.2.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye
cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından
hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan
bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller
sunulur.
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 (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA)
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da
TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek)
yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 08.06.2016 Çarşamba günü saat 14.30’e kadar Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU, 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU
VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 41-59/3. MADDESİ KAPSAMINDA
TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 6,63 TL ile en çok 937.500,00 - TL arasında değişen;
08/06/2016 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,66 TL ile en
çok 93.750,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif eşya cinsi 111 grup eşya; açık
artırma suretiyle Denizciler Mahallesi 109 Sokak No: 2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası
İskenderun/HATAY adresinde 09.06.2016 tarihinde saat: 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa
sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile
(0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı
İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.
İlan olunur.
5232/1-1

—— • ——

MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2016/194352
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: 11 kalem Muhtelif Döküm Malzemeleri,
teknik şartnameler, teknik bilgi ve teknik resimlere göre satın alınacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 16.06.2016 - 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
16.06.2016 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.
5242/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29LIIID pafta, 856 ada, 5 parsel üzerindeki 825385 YİBF
nolu inşaatın denetimini üstlenen Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat
Mühendisi Erman Tahsin ER (Denetçi No: 2089, Oda Sicil No: 21725) tarafından, Ankara 2.
İdare Mahkemesinin 2014/2076 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 30.11.2015
tarihli ve E. 2014/2076-K. 2015/1836 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline”
hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Erman Tahsin ER
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.05.2016 tarihli ve 12221 sayılı Makam
Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
5148/1-1
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/86353

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ
İl/İlçe
KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adresi

HİPODRUM CAD. NO: 12
YENİMAHALLE/ANKARA

TelFaks

Tel: 0 312 540 10 00

Posta Kodu

6330

E-Mail

isletmedairesi@tki.gov.tr

Yenimahalle/ANKARA

Fax:

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

540 16 77

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ÖZERDEMLER MADENCİLİK
SANAYİ VE TİC. A.Ş.

SALİH ÖZERDEM

Adresi

Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde
No: 22/32 Çukurambar/ANKARA

Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde
No: 22/32 Çukurambar Çankaya/ANKARA

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

Başkent V.D. 690 000 3488

47803516284

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

ANKARA TİCARET ve SANAYİ
ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil No.

ANKARA 167587-63/960

T.C. Kimlik No.

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5249/1-1
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2016/16574

2. Yasaklama Kararı Veren

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası
Sivas Karayolu 5.Km

İl/İlçe
Tel-Faks

Sorgun/YOZGAT
66700

YOZGAT
0 354 441 10 10
0 354 441 10 18

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Atılım Ortak İş Sağlığı ve
Adı/Unvanı

Güvenliği Özel Eğitim Mühendislik
İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Taşköprü Mah. Şeyhzade Cad.

Adresi

No: 56/B

YOZGAT

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

101 054 1940

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

4196
7. Yasaklamanın

Ay

( )

Yıl

(1)

a-4734

Dayanağı ve

KİK

Kapsamı

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5252/1-1
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/31637 ve 2013/126307

2. Yasaklama Kararı Veren

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME

Bakanlık/Kurum

BAKANLIĞI / PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

İstanbul

Avrupa

Yakası

PTT

Başmüdürlüğü
Hobyar Mah. Büyükpostane Cad.
No: 9 Sirkeci/İstanbul

İl/İlçe
Tel-Faks
E-Mail

34113

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Huzur Turizm Seyahat Oto. İnş ve

Adı/Unvanı

Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

Sirkeci/İSTANBUL
Tel : 0 212 527 05 74
Faks: 0 212 512 09 49
istav_malz@ptt.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Mehmet BAL

Yeni İstanbul Otogarı Pasaj Kod Armağan Evler Havuz Sok. No: 14

Adresi

45/15-A.53 Bayrampaşa İstanbul

T.C. Kimlik No.

D.1 Ümraniye
58357032632

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

4640164359

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret/Esnaf Sicil No.

430642-0

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5259/1-1
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Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:
555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ
COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI
Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri
belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 inci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil
talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmünü amir 11 inci
maddenin 1 inci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir.
Başvuru Tarihi
: 12/03/2013
Başvuru No
: C2013/023
Coğrafi İşaretin Adı
: Bayramiç Elması
Ürünün Adı
: Elma
Coğrafi İşaretin Türü
: Menşe adı
Başvuru Sahibi
: Bayramiç Ziraat Odası
Başvuru Sahibinin Adresi : Camikebir Mahallesi, Baliğ Sokak No. 8 Bayramiç/Çanakkale
Kullanım Biçimi
: Etiketleme

Dış çizgi kalınlığı lpt, çizim çizgi kalınlıkları lpt, yazı fontu HumstSlab 712 Blk BT, yazı
büyüklüğü 10 puntodur.
Logonun genişliği 7,6cm, yüksekliği 7cm yüksekliğinde olup, elma figürü içerisinde üç
adet elma figüründen ve “Bayramiç Elması” yazısından ibarettir. Yazı büyüklükleri B’nin dik
çizgisi 2,4mm dir. Genişliği 2,3mmdir. A’nın dik çizgisi 2,4mm dir. Genişliği 2,6mmdir. Y’nin
dik çizgisi 2,4mm dir. Genişliği 2,4mmdir. R’nin dik çizgisi 2,4mm dir. Genişliği 2,5mm dir.
M’nin dik çizgisi 2,4mm dir. Genişliği 3,5mm dir. İ’nin dik çizgisi 3,3mm dir. Genişliği 1,3mm
dir. Ç’nin dik çizgisi 3,3mm dir. Genişliği 2mm dir. E’nin dik çizgisi 2,4mm dir. Genişliği 2,3mm
dir. L’nin dik çizgisi 2,4mm dir. Genişliği 2mm dir. S’nin dik çizgisi 2,5mm dir. Genişliği 2mm
dir. I’nın dik çizgisi 2,4mm dir. Genişliği 1,3mmdir. Logo üzerindeki elma figürlerinin eni 54mm
ve boyu 59mmdir. Logo üzerinde vektörel çizimler ile jpg görseller kullanılmıştır.
Logo renkleri aşağıdaki renk kodlarından oluşmaktadır.

Logo 7,6x7cmve 300dpi formatındadır.

1 Haziran 2016 – Sayı : 29729

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 165

Coğrafi Sınır:Çanakkale’nin Bayramiç ilçe merkezi ve ilçeye bağlı Evciler, Yeşilköy,
Çırpılar, Karaköy, Tongurlu, Külcüler, Ahmetçeli ve Saçaklı köyleri
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri
Bayramiç ilçesi denizden 100 - 1776 m. yükseklikteki yarı dağlık bir alan üzerine kurulu
1275 km2 lik yüzölçümünü kaplamaktadır. Yörenin toprak yapısının kimyasal özellikleri itibariyle
toprak pH değeri 6.81 - 7.55, CaCO3 değeri %0.50 - 13.55 diğer deyimle az kireçli - orta kireçli
ve organik madde değeri %1.43 - 2.40 arasında diğer deyimle organik madde içeriği yönünden az
- orta sınıfındadır. Denizden yükseklik, gece - gündüz sıcaklık farkı ve Kaz dağlarının ekolojisi
diğer bölgelere göre ayırt edici farklılıklar yaratmaktadır. Bölgede toprağı, suyu, yörede tarım
arazilerinin çevresinde milli parklar, sit alanlarının bulunması ve üretim yörelerinin ormanlık
alanlarla çevrili bulunması ürünlerin aroma, tat, lezzet yönünden yüksek değerlere ulaşmasını
sağlamaktadır. Kaz Dağının kuzey yamaçlarında yerleşik bulunan ve tipik Karadeniz iklimine
sahip Bayramiç ilçesinde Golden Delicious elma çeşidinden üretilen Bayramiç Elması
yetiştirilmektedir.
Bayramiç ilçesinde Golden Delicious elma çeşidinin ilk çiçeklenme dönemi nisan ayının
ilk haftasında, tam çiçeklenme nisan ayının ikinci veya üçüncü haftalarında gerçekleşmektedir.
Hasat ise ekim ayının birinci veya ikinci haftalarında yapılabilmektedir. Meyveler ortalama 50-75
mm çap, 65 - 80 mm boy uzunluğuna sahip olup, hafif konik, silindirik şekillidir. Meyvelerde sap
uzunluğu 2 cm, sap kalınlığı 0.2 cm olup standart olarak derin bir sap çukuru ve belirgin bir sap
kopma tabakasına sahiptirler. Hasat edilmiş meyvelerde kabuk rengi yeşilden hafif sarıya
dönüşür. Depolama süresince meyvenin yeme olumuna geçişi ile meyve kabuk rengi homojen
şekilde açık sarı renge dönüşmektedir.
Hasattan sonra bölgede tahta kasaların kullanımı yaygın olmasına karşın plastik kasa da
kullanılabilir. Hasadı yapılan elmaların bir kısmı hemen pazarlanmakta geriye kalan önemli bir
kısmı bölgede kurulu bulunan soğuk hava depolarında muhafaza edilerek 7 - 8 ay boyunca
pazarlanmaktadır. İdeal zamanında hasat edilen meyvelerin ideal depolama koşullarında (0°C
sıcaklık ve %90 - 95 oransal nem) 6 ay başarılı bir şekilde depolanabilmektedir.
Ekolojinin fenolojik ve pomolojik kalite üzerine etkisinin her yıl farklılık göstereceği
dikkate alındığında, yapılan ölçümlerde Bayramiç Elması’nın hasat zamanında meyve eti sertliği
7.1 - 7.3 kg; suda çözünebilir kuru madde oranı %15.0 - 15.40; kabuk kalınlığı 0.068-0.070 cm;
toplam şeker miktarı 12.6-13.0 g/100g; titre edilebilir toplam asitlik değeri (malik asit) %0.460.51 gram; meyve zemin rengi (L) 53.45 -60.67; meyve kabuk rengi (Hue değeri) 1.15 - 1.18;
klorofil-a 3.1 - 4.0 µg/cm2; klorofil-b 2.0 - 2.6 µg/cm2; toplam karotenoid 0.45 - 0.52 µg/cm2;
indirgen şeker 9.37-9.90 g/100g; sakkaroz miktarı 2.60 - 3.1 g/100g aralıklarında değerlere
sahiptir.
Yapılan analizlerle elde edilen sonuçlar dikkate alındığında suda çözünebilir kuru madde
oranı (%), klorofil-a, klorofil-b, sakaroz içeriği yönünden farklı yöreler ortalama değerleri ile
Bayramiç ilçesine ait değerler arasında farklılık saptanmamıştır. İstatistiki anlamda yöreler
arasında farklılık bulunmamasına rağmen numerik olarak Bayramiç Elması’nda kısmen daha
yüksek suda erir kuru madde oranına sahip olmuştur. Bu özellik denizden yükseklik arttıkça ve

Sayfa : 166

RESMÎ GAZETE

1 Haziran 2016 – Sayı : 29729

yörenin içinde bulunduğu ekolojik koşullar ve özellikle gübrelemeye bağlanabilir. Diğer yandan,
meyve eti sertliği, kabuk kalınlığı, Hue, L değerleri, toplam karatenoid, indirgen şeker, toplam
şeker ve titre edilebilir toplam asitlik yönünden yöreler ortalamaları arasındaki farklılık önemli
(p<0,05) bulunmuştur.
Meyve tadıyla birlikte hem dayanıklılık hem de yeme sırasında önemli bir kriter olan
meyve eti sertliği Bayramiç Elması’nda diğer bölgelere göre daha yüksek bulunmuştur. Özellikle
gübreleme, sulama gibi işlemlerle yörenin iklim özellikleri meyve eti sertliğini belirleyen pektik
maddelerdeki değişim üzerine çok etkili olmaktadır. Meyve eti sertliği yönünden Bayramiç
Elması’nın daha sert bulunması bu elmaların hem yeme olumu aşamasında hem de özellikle
depolama aşamasında dayanıklılık yönünden olumlu bir özelliktir. 6 - 7 ay gibi uzun sürecek
depolamada meyvelerin göstereceği yumuşama onların pazarlama - raf ömrü yönünden de
Bayramiç Elması’na bir avantaj sağlayacaktır.
Meyve gelişimi sırasında olgunlaşma ile birlikte depo karbonhidrat formu olan nişastanın
şekerlere dönüşmesi sonucu toplam şeker içeriği artmaktadır. Yapılan analizlere göre hasat edilen
bölgelerin ortalama toplam şeker miktarları arasında önemli (p<0,05) farklılık tespit edilmiştir.
Bayramiç Elması’nın yüksek değere sahip olduğu görülmüştür.
Toplam şekeri oluşturan indirgen şekerler (glikoz + fruktoz) yönünden bölgelere ait
ortalama değerler arasındaki farklılık önemli (p<0,05) bulunmuştur. Sakkaroz içeriği yönünden
ise hasat bölgeleri arasında ortalama değerler istatistiki olarak farklılık göstermemiş, tüm bölgeler
2.60 - 2.92 g/100g arasında sakkaroz içermişlerdir. Meyvelerdeki şeker içerikleri öncelikli olarak
organik asitlerle birlikte meyvenin tadını oluşturduğu için önemlidir. Diğer yandan şeker içeriği
meyvelerin solunum metabolizmasına ana substrat olmaları ve renk maddeleri sentezine
katılmaları nedeniyle de önem arz etmektedir. Özellikle rakım olarak denizden yükseklik arttıkça
gece gündüz sıcaklık farklılıkları ile şeker asit dengesi ile meyvelerin tadı daha özgün olarak
oluşabilmektedir.
Bayramiç Elması’nda, meyve şeker içeriği ile birlikte meyvenin tadının oluşmasında çok
önemli rolü bulunan titre edilebilir toplam asitlik değeri, diğer bölgelerdeki titre edilebilir toplam
asitlik değerleri arasında önemli (p<0,05) farklılık bulunmuştur.
Bayramiç Elması’nda diğer yörelere göre meyve suyunda erimiş madde oranı dolayısıyla
şeker içeriğinin yüksek olması, titre edilebilir asit oranının düşük olması meyvenin yeme
aşamasında daha tatlı ve leziz olmasına neden olmaktadır. Ayrıca meyve eti sertliği yönünden bu
meyvelerin biraz daha sert olması yeme aşamasında ısırma kalitesi yönünden önemlidir.
Yeme sırasında önemli bir sorun teşkil eden kabuk kalınlığı yönünden Bayramiç Elması
daha ince kabuğu ile diğer yörelerde yetiştirilen Golden Delicious elma çeşidi meyvelerinden
farklıdır. Bu özellik önemli bir ayırt edici özelliktir.
Karatenoidler yönünden bölgeler arasında farklılıklar tespit edilmiştir. Ortalama
karatenoid değerleri arasındaki bu farklılık istatistiki yönden önemlidir. Yapılan LSD testi sonucu
hasat edilen meyveler karatenoid içeriği ile yüksek değerler verirken, Bayramiç Elması en düşük
karatenoid değerini vermektedir. Yöreler arasındaki bu farklılık görsel olarak da algılanabilir.
Bayramiç Elması’nın özelliklerindeki bu farklılıklar iklim özellikleri, özellikle rakımın
yüksek olması nedeniyle gece gündüz sıcaklık farkının yüksek olmasının yanında ışıklanmanın
daha iyi olması ve toprak özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
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Üretim Metodu
Bayramiç

Elması

genel

olarak

bu

bölgede

çöğür

anacı

üzerine

aşılanarak

yetiştirilmektedir. Çöğür anacı üzerine aşılı elma ağaçları diğer klon anaçlarına göre daha uzun
süre (25 - 30 yıl) ekonomik olarak ürün vermektedir. Anaç damızlığı olarak Bayramiç ilçesinde
hizmet veren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı mülga Meyvecilik Üretme
İstasyonundaki damızlık parsellerindeki bitkilerin tohumları ve bu ağaçlardan alınan aşı kalemleri
kullanılmaktadır. Anaç ve kalemler aynı damızlık parsellerinden alındığı için hemen hemen tüm
yetiştirici köylerde elde edilen elma meyveleri çok benzer özellikler göstermektedir. Ağacı çöğür
anacı üzerinde kuvvetli ve yarı-dik yayvan gelişir, dallanması çok iyidir. Verimli bir çeşittir,
ancak seyreltme yapılmazsa bir yıl aşırı, ertesi yıl daha düşük verim yani kısmi periyodisite
gösterir. Soğuklama ihtiyacı (klasik yöntem) ortalama 2600 saat olup, bölgenin konumu, denizden
yüksekliği nedeniyle bu konuda bir sorun yaşanmamaktadır.
Yörede klasik elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Diğer deyimle çöğür anacı üzerine aşılı 1
veya 2 yaşlı fidanlarla 5.0 x 5.0 m, 5.0 x 6.0m veya 6.0 x 7.0 m sıra üzeri ve sıra arası
mesafelerde dikim yapılarak bahçe tesis edilmektedir. Çok eğimli yamaçlarda teraslama yapılarak
yapılan yetiştiricilikte elma fidanlarının bu mesafelere uymadan dikildiği de görülmektedir.
Bölgede elma yetiştiriciliğinde şekil budamasında merkezi lider terbiye sistemi tercih
edilmektedir, daha ileriki yıllarda ağacın daha iyi ışıklanması için goble şekline dönülmektedir.
Verim budaması her yıl yapılmakta ve genel olarak üretici kendi ağaçlarını kendileri
budamaktadır. Meyve seyreltmesinde haziran dökümünden sonra elle seyreltme yapılmakta,
genellikle 40 yaprağa bir meyve düşecek oranda seyreltme yapılmaktadır. Çiçek ve meyve
seyreltmesi elle yapılmaktadır.
Yörede elma iç kurdu en etkin zararlı ve kara leke ise en etkin hastalık olarak
yetiştiricilikte etkili olmaktadır. Bunlara karşı elmada ruhsatlı kimyasallar kullanılmaktadır.
Bayramiç Elması yetiştiriciliğinde herhangi bir amaçla hormon kullanımı söz konusu değildir.
Bölgede meyveler aşağıda verilen olgunluk kartları ile izlenmektedir.(Şekil 1)

(Şekil 1: Bayramiç Elması’nda hasat olgunluk kartı)
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Denetleme
Kontrollü ve denetimli sürdürülebilir bir üretim sağlamak amacıyla Bayramiç Elması adı
altında üretilen ürünlerin üretimin her aşamasının kontrol işlemleri ve denetim işlemleri Bayramiç
Ziraat Odası Başkanlığı koordinatörlüğünde, Çanakkale Ziraat Odası teknik personeli ve
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde görevli
uzmanlarından oluşacak en az 4 kişilik komisyon tarafından yılda 3 kez ve şikayet olması halinde
her zaman yapılacaktır.
Denetleme Kriterleri
1) Denetlemeler yılda üretim aşamasında, hasat zamanında ve depolama sürecinde olmak
üzere yılda 3 kez yapılacaktır. Ayrıca herhangi bir şikayet olması halinde denetim yapılacaktır.
2) Denetlemelerde yetiştirme sürecinde uygulanan kültürel işlemler (bahçe tesisi, budama,
seyreltme, bitki besleme, zirai mücadele, hasat teknikleri, hasat vb) uygulama zamanlarında
bölgede yapılacak arazi gözlemleri ve üreticilerin uyguladıkları İyi Tarım Uygulamaları kayıtları
ile kontrol edilecektir.
3) Üretici tarafından hasat edilen ürünlerin doğrudan pazarlanması veya depolamadan
sonra pazarlanması aşamasında ürünün ayırt edici özellikleri dikkate alınarak denetleme
yapılacaktır.
4) Bayramiç Elması’nda bu bölgenin ekolojik özellikleri nedeniyle dış kabuğun diğer
bölgelerde yetiştirilen elmalara göre daha ince olması nedeniyle soğuk depolamada depo
sıcaklığının 00 C sıcaklık ve en az %90 oransal neme sahip olması ve aynı özellik nedeniyle
hasattan önce depolama performansını artırmak amacıyla herhangi bir kimyasal madde (Ör:
Fungusit, 1_MCP) kullanılmaması denetlenecektir.
5) Bu denetimler Bayramiç Ziraat Odasının organizasyonu ile gerçekleştirilecektir.

—— • ——

5277/1-1

SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, "Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim
üyesi alınacaktır.
Adayların, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3
formatında özgeçmiş, yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma
belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya insan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı
görülerek onaylanan suretleri ile insan Kaynakları Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;
Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak Özgeçmişlerini, bilimsel
yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara İlişkin dokümanı,
eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı)
ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan
eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 7 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.
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- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;
Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak Özgeçmişlerini, yayın listelerini,
doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 takım yayın dosyalarını
eklemeleri gerekmektedir.
- Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;
Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını,
özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 5 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.
- Başvurular şahsen veya posta yolu ile kabul edilecektir.
- Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği
ilkeler aranır.
- Posta ve kargo şirketi kullanılarak yapılacak gönderilerde meydana gelecek
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
- İlan Yürürlük Süresi: Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün
T.C. SANKO Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü
İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulv. No: 36

27090 Şehitkamil / Gaziantep

Bilgi için: 0 (342) 211 65 32 Faks: 0 (342) 211 65 05 insankaynaklari@sanko.edu.tr
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İÇİNDEKİLER
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1111 Bakanlar Kurulu Hakkında Yapılan Güven Oylamasına İlişkin Karar

Sayfa
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/8857
Ilısu Barajı ve HES Projesinin Yapımından Etkilenen Ailelerin Yeni Yerleşim Alanına
Nakilleri, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar
2016/8858
Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin Faaliyetine İlişkin Esaslar
Hakkında Karar
2016/8860
Şırnak İli, Cizre İlçesi, Kuştepe, Cudi, Sur, Dağ Kapı, Kale, Şah, Yafes, Alibey ve Nur
Mahalleleri İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
2016/8861
Şırnak İli, İdil İlçesi, Aşağı, Yukarı, Atakent, Yenimahalle ve Turgut Özal Mahalleleri
İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

15

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

19

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
ÖZLÜ’nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Maliye Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN’ın Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
–– Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN
KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
ATAMA KARARI
2016/8864
Vali Atamaları Hakkında Karar
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YÖNETMELİKLER
— Gümüşhane Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Kocaeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
— Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 31/12/2015 Tarihli ve 2015/63 Sayılı Yüksek
Planlama Kurulu Kararı

26
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41

41

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 13/4/2016 Tarihli ve 2013/2482 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 13/4/2016 Tarihli ve 2013/6133 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 13/4/2016 Tarihli ve 2013/8524 Başvuru Numaralı Kararı

92
106
120

NOT: 31/5/2016 tarihli ve 29728 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanlığına ve
Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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