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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Erciyes Üniversitesinden:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL
HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/10/2015 tarihli ve 29502 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Yüksekokul tarafından dönem başında yapılan yeterlilik sınavında başarılı olanlar,”
“a) Yüksekokul tarafından yapılan yeterlilik sınavının her bir bölümünden en az 70 puan
alanlar,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfını okuyan öğrenciler de derslerin %85’ine devam etmek
zorundadır ve dönem sonu itibarıyla devam koşulunu yerine getirmediklerinde hazırlık sınıfını
tekrar etmezler ve yeni öğretim yılında bölümlerine başlarlar. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık
sınıfına kayıt yaptıran ve yılsonunda başarılı ya da başarısız olan öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılında yerleştirildikleri bölüme/programa devam ederler. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık
sınıfına devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler, takip eden yeterlilik sınavlarına
giremezler ve hazırlık eğitiminden vazgeçmiş sayılırlar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Yeterlilik sınavı
MADDE 8 – (1) Yeterlilik sınavı öğretim yılı başında, birinci yarıyıl sonunda ve yıl
sonunda olmak üzere üç kez yapılır. Devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler yıl
sonu yeterlilik sınavına katılamazlar.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
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(2) Öğretim yılı başında yapılan yeterlilik sınavı, yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve daha
önce başarısız olmuş öğrenciler için ayrı ayrı yapılabilir.
(3) Birinci yarıyıl sonunda yapılan yeterlilik sınavına, Yüksekokul Yönetim Kurulunca
eğitim-öğretim yılı başında kurlara göre belirlenip ilan edilen puanı birinci yarıyıl sonu itibarıyla alan hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile ikinci yıllarında hazırlık sınıfına devam
etmeden kendi imkânları ile yabancı dil bilgilerini geliştiren öğrenciler herhangi bir not şartı
aranmaksızın girebilirler.
(4) Yıl sonunda yapılan yeterlilik sınavına, yıl içi not ortalaması en az 50 olan hazırlık
sınıfı öğrencileri ve yabancı dilini hazırlık sınıfına devam etmeden kendi imkânı ile geliştirmiş
olan öğrenciler katılabilir.
(5) 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce hazırlık sınıfında başarısız olmuş öğrenciler herhangi bir koşul aranmaksızın sınav kaydı yaptırarak yeterlilik sınavlarına girebilir.
(6) Kısmen yabancı dille ve Türkçe eğitim yapan bölümlerde yeterlilik sınavında başarılı olmak için birinci aşamada en az 60 puan, ikinci aşamada en az 50 puan almak ve her iki
aşamanın ağırlıklı ortalamasının en az 60 puan olması gerekir. Bu değerlendirmede birinci aşamanın ağırlığı %60 ve ikinci aşamanın ağırlığı %40 olarak hesaplanır. İkinci aşama sınavının
bölümleri ve bu bölümlerin ağırlıkları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve
ilan edilir.
(7) 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce hazırlık sınıfında başarısız olmuş Türkçe
öğretim yapan bölüm/program öğrencileri, yeterlilik sınavlarının birinci aşamasından en az 60
puan aldıkları takdirde başarılı sayılır ve ikinci aşamaya girmez.
(8) Yabancı dille eğitim yapan bölümlerin yeterlilik sınavının birinci aşaması, dil bilgisi,
kelime bilgisi ve okuma becerilerini kapsar. Birinci aşamadan 100 üzerinden en az 70 puan
alamayan öğrenci, takip eden beceri sınavlarına giremez. Sınavın ikinci aşaması yazma, konuşma ve dinleme becerisi sınavlarını kapsar. İkinci aşamadaki her bir beceri sınavından en az
70 puan alan öğrenciler başarılı olup bölümlerinde okumaya hak kazanır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Seviye tespit sınavı
MADDE 9 – (1) Seviye tespit sınavı, yabancı dil hazırlık sınıfı programına devam edecek öğrencilerin yabancı dil seviyelerini tespit etmek ve öğrencileri aldıkları notlara göre düzeylere ayırmak için yapılır. Bu sınavdan alınan puanların yılsonu başarı notuna etkisi yoktur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Öğrencilerin giremedikleri ara sınavlarla ilgili mazeretlerinin kabulüne, Yüksekokul
Yönetim Kurulu karar verir. Mazeretlerle ilgili başvurular, gerekli belgelerle birlikte, mazeretin
bitim tarihini takip eden yedi gün içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. Bu sürenin geçmesinden sonra yapılan müracaatlar işleme konulmaz.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Dönem arası ve dönem sonunda yapılan yeterlilik sınavlarına giriş şartlarını yerine
getirip bu yeterlilik sınavlarının birinden başarılı olmak için gerekli puanı alan öğrenciler.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/10/2015

29502
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı
Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışında kalan önlisans ve lisans programlarına öğrenci kabul
ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışında kalan önlisans, lisans programlarında öğretim ile sınavlarda uygulanacak ilkeleri belirler.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),
b) Birim: İlgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunu,
c) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve akademik sorunlarıyla ilgilenmek üzere
atanan öğretim üye veya görevlisini,
ç) Fakülte: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı fakülteleri,
d) İlgili kurul: Fakültelerde Fakülte Kurulunu, Yüksekokullarda Yüksekokul Kurulunu,
Meslek yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu Kurulunu,
e) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
f) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
g) Meslek yüksekokulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,
ğ) Öğretim planı: Öğrenim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim-öğretim
faaliyetlerinin tümünü gösteren planı,
h) Ön koşullu ders: Bir derse kayıt olmak için başarılmış olması gereken dersi,
ı) Önlisans programı: En az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
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j) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
k) Rektörlük: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünü,
l) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,
m) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
n) Üniversite Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
o) Yerel kredi: Haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık laboratuvar ve uygulama
saatinin yarısının toplamını,
ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
p) Yüksekokul: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı yüksekokulları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar
Kesin kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına ÖSYM’nin yaptığı
sınavda başarılı olarak kayıt hakkı kazanmış olan ve aynı düzeyde başka bir yükseköğretim
kurumunda kayıtlı olmayan adayların e-Devlet üzerinden ya da doğrudan başvuruları ile kesin
kayıtları yapılır.
(2) Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar 2547 sayılı Kanun
hükümleri doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Kayıt
için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
Danışmanlık
MADDE 6 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için, öğretim yılı başında ilgili bölüm başkanınca öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak
amacıyla bölümün öğretim üye veya görevlileri arasından bir danışman belirlenir. Danışmanlık,
Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Öğrenci tüm öğretim süresince her yarıyıl başında Üniversite Yönetim
Kurulunun belirleyeceği süre ve yönteme göre kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmemiş
olan yarıyıl, öğretim süresinden sayılır. Kayıt süresi içerisinde kaydını yenilemeyen ve katkı
payı veya öğrenim ücretini ödemeyenlerin kaydı yapılmaz ve yenilenmez, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(2) Azami süreler içinde sekiz yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencinin Üniversitenin kararı ve YÖK onayı ile ilişiği kesilir.
Yatay ve dikey geçişler
MADDE 8 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına yatay ve dikey öğrenci
geçişleri, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.
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Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 9 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri
uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik
takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Öğrenim harcını ödemeyen öğrenciler ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ekle-sil süresi içindeki kayıt koşulları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o yarıyılda kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Öğretim yılı
MADDE 10 – (1) Bir öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az
70 öğretim günü olup kayıt ve sınav süreleri hariç 14 haftadır. Gerektiğinde bu süre Senato tarafından değiştirilebilir. Öğretim yılının başlama, bitiş ve sınav tarihleri Senato tarafından her
yıl belirlenir ve ilan edilir.
(2) İlgili yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile öğretim yılı dışında yaz okulu
açılabilir. Yaz okulu öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Yaz okuluna kayıt
yaptıracak misafir öğrenciler için alınacak öğrenim ücreti Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.
Öğretim süresi
MADDE11 – (1) Üniversitede bu Yönetmeliğe göre yapılacak öğretimin normal süresi
önlisans programlarında iki yıl (dört yarıyıl), lisans programlarında dört yıl (sekiz yarıyıl)dır.
Dersler ve öğretim planı
MADDE 12 – (1) Öğretim; belirlenen dersler, uygulamalar, laboratuvar, atölye çalışmaları, proje ve benzeri çalışmaları kapsar. Dersler zorunlu, seçmeli ve isteğe bağlı olarak üç
gruptur. Zorunlu dersler öğrencinin almak zorunda olduğu, seçmeli dersler ise öğrencinin seçerek almak zorunda olduğu ve çoğunluğu kredili derslerdir. İsteğe bağlı dersler, öğrencinin
alıp almamakta serbest olduğu, ancak ilgi duyduğu belli konularda bilgisini arttırmak amacını
taşıyan kredisiz derslerdir ve mezuniyet değerlendirmesine katılmaz.
(2) Derslerin öğretim süresince yarıyıllara dağılımı, haftalık teorik, laboratuvar ve her
türlü uygulama çalışmalarının saati, yerel ve AKTS kredi değeri ve olması halinde ön koşulları
bölümce düzenlenerek, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senato onayı ile kesinleşir. Ön koşullu derslerin kredi toplamı, ilgili bölüm veya program dersleri toplam yerel kredisinin %20’sini aşamaz.
(3) Öğrenci, programının öğretim planında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen
seçmeli derslerden gerekli sayıda almak ve dört yıllık bir lisans programında 240, iki yıllık önlisans programında 120 AKTS kredilik dersi başarmakla yükümlüdür.
Kredi yükü ve ders kaydı
MADDE 13 – (1) Bir öğrencinin güz veya bahar yarıyılında kayıt olabileceği derslerin
yerel kredi değeri toplamı en çok 22’dir.
(2) Genel not ortalaması 3.00 veya üstünde olan öğrenciler danışmanlarının onayıyla
bir yarıyılda toplam 30 yerel kredi değerindeki derslere kayıt yaptırabilir.
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Ders değiştirme, ekleme ve silme
MADDE 14 – (1) Bir öğrenci danışmanının onayı ile Senato tarafından belirlenen ekle-sil
süresi içinde kaydolduğu derslerde değiştirme, ekleme ve silme işlemlerini, 13 üncü maddede
belirlenen kredi sınırları içinde yapabilir.
Derslere devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Öğrenci teorik ders çalışmalarının %70’ine, laboratuvar ve uygulama
çalışmalarının %80’ine devam etmek zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları dersi veren
öğretim elemanı tarafından izlenir.
(2) Derse devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciye devam etmediği dersten DZ
notu verilir. DZ notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür. DZ notu alan öğrenci, o
dersin yarıyıl sonu sınavına giremez.
(3) Dersi DZ notu dışında tekrar etmek zorunda olan öğrencilerin devam zorunluluğu
öğretim elemanı tarafından belirlenir. Öğrenci öğretim elemanının yarıyıl başında dersle ilgili
belirleyeceği koşullara uymak zorundadır.
Derslerin kredi değerleri
MADDE 16 – (1) Bir dersin yerel kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile
haftalık laboratuvar ve uygulama saatinin yarısının toplamından oluşur.
(2) Bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulu kararı ve Senato onayıyla bazı ders ve uygulamalarda özel yerel kredilendirme yapılabilir. Not ortalamasına katılmayan dersler kredilendirilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme
Sınavlar
MADDE 17 – (1) Öğrencinin başarısı yarıyıl içi sınavları ile ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmaların başarı düzeyi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları göz önüne alınarak
belirlenir. Bu sınavların tarihleri ilgili yönetim kurulunca belirlenir ve yarıyılın ilk dört haftası
içinde öğrencilere duyurulur.
(2) Yarıyıl içi çalışmalarının, sınavının ve yarıyıl sonu sınavının başarı tespitindeki ağırlıkları dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde sisteme girilir ve
öğrencilere duyurulur. Ancak yarıyıl içi değerlendirmelerin toplam ağırlığı % 30’dan az ve
% 70’ten çok olamaz.
(3) Proje, laboratuvar ve uygulama esasına dayanan derslerde yarıyıl içi ve yarıyıl sonu
değerlendirme sınırlarına uyulma zorunluluğu yoktur.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 18 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen ilk yedi iş günü
içinde fakülte dekanlıklarına veya yüksekokul müdürlüklerine vereceği dilekçeyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz, dersi veren öğretim elemanının da içinde olduğu üç kişilik bir
komisyon kurularak değerlendirilir ve herhangi bir maddi hata tespit edilirse not düzeltilmesi
ilgili Yönetim Kurulu onayıyla yapılır.
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Mazeret ve telafi sınavları
MADDE 19 – (1) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenci ilgili yönetim
kurulu tarafından mazeretinin kabul edilmesi durumunda girmediği yarıyıl içi ve yarıyıl sonu
sınavlarından dilediği yalnız birinin mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavları, yarıyıl sonu
sınavlarının bitimini izleyen ilk hafta içindeki bir iş gününde yapılır.
(2) Öğrenci, Üniversite tarafından görevlendirildiği için veya sınav çakışmaları nedeniyle, giremediği tüm sınavlar için telafi sınavına girebilir. Telafi sınavlarının ne zaman yapılacağı ilgili kurul kararı ile belirlenir.
(3) Mazeret sınavlarına katılmak için sağlık raporları rapor bitiminden itibaren en geç
iki iş günü içerisinde ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna teslim edilir. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir.
(4) Mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci mazeretinin süresi
içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre zarfında girilmiş olan sınavlar
ilgili kurul kararı ile iptal edilir.
Değerlendirme ve notlar
MADDE 20 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarısı bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu
sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek; sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılımı ve
sınıf ortalaması dikkate alınarak yapılır.
(2) Öğrenci değerlendirmeleri 0-100 not aralığında tam sayı üzerinden yapılır. Öğrencilere aldıkları her ders için gerekli sınav ve benzeri değerlendirmeler sonunda dersin öğretim
elemanı tarafından dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme esaslarına göre; aşağıdaki şekilde harfli başarı notu ve başarı katsayısına dönüştürülür.
Başarı Notu

Katsayı

Başarı Derecesi

AA

4.00

Pekiyi

BA

3.50

İyi-Pekiyi

BB

3.00

İyi

CB

2.50

Orta-İyi

CC

2.00

Orta

DC

1.50

Geçer-Orta

DD

1.00

Geçer

FF

0.00

Başarısız

(3) DD alt sınırı 100 üzerinden 34 ve altında olamaz. Not ortalamalarına katılmayan
ve katsayı ile bağlantılı olmayan derslerin değerlendirmeleri aşağıdaki gibi yapılır:
a) DZ (Devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye
verilir. Not ortalaması hesabında FF sayılır. Öğrenci DZ notu aldığı dersi tekrar eder.
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b) YT (Yeterli) notu, bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun
onayı ile not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.
c) YZ (Yetersiz) notu, not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan
öğrenciye verilir.
ç) MU (Muaf) notu, ilgili yönetim kurulu kararıyla muafiyet hakkı tanınan dersin notudur.
d) TN (Tamamlanmayan) notu, öğretim elemanının kabul edeceği mazeretler nedeniyle;
proje, uygulama, bitirme ödevi ve bunun gibi derslerde gerekli çalışmalarını zamanında tamamlamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen
iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Ancak bu süre bitmeden öğretim elemanı
tarafından öğrencinin başvurması ve ilgili yönetim kurulunun onayı durumunda öğrenciye ek
süre verilebilir. Eksiklerini verilen süre sonunda tamamlamayan öğrencinin TN notu FF notuna
dönüşür.
Not ortalamaları
MADDE 21 – (1) Not ortalaması, öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına
giren her dersten alınan harf notunun katsayısı ile o dersin kredi değeri çarpımları toplamının
derslerin yerel kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem bir yarıyılda alınan
dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması, Üniversiteye girişten itibaren alınan tüm dersleri
kapsayacak şekilde yapıldığında genel not ortalaması elde edilir. Üniversiteye devam ederken
program değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasına, devam etmekte oldukları programda
almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları derslerden sadece ilgili yönetim kurulu
kararıyla yeni programlarına uygun bulunan dersler katılır. Seçmeli bir ders yerine başka bir
ders tekrarlandığında sadece en son alınan dersin notu genel not ortalamasına katılır. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
(2) Öğrenci ilgili fakülte ya da yüksekokul yönetim kurulunun kararı ile başka üniversiteden ders alabilir. Başka üniversiteden alınan dersin notu 20 nci maddeye göre harf notuna
dönüştürülür. Not dönüşümlerinin nasıl yapılacağı Senato tarafından belirlenir. Dönüşümü yapılan notlar genel not ortalamasına katılır.
(3) Yatay geçiş yolu ile veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye kaydolan öğrencilerin, daha
önce almış oldukları eşdeğerliliği kabul edilen başarılı dersleri Senatonun belirlediği esaslara
göre harf notuna dönüştürülerek genel not ortalamasına katılır.
Başarılı ve başarısız öğrenciler
MADDE 22 – (1) Öğrencinin başarı durumu her yarıyıl sonunda genel not ortalaması
hesaplanarak belirlenir. Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılır. Genel not
ortalaması 2.00’nin altına düşen öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.
(2) Genel not ortalaması 1.80’in üzerinde olan akademik yetersizlik uyarısı almış öğrenci açılması halinde, FF/YZ/DZ not aldığı dersleri takip eden ilk yarıyılda tekrar eder ve
daha önce almadığı dersleri alabilir.
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(3) Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin genel not ortalaması 1.80’in altında
ise açılması halinde, öncelikle FF/YZ/DZ not aldığı dersleri takip eden ilk yarıyılda tekrar eder
ve daha önce almadığı bir dersi alamaz. Ancak genel not ortalaması 1.80’in altında olan ve
ders kaydı yaptırdığı yarıyılda FF/YZ/DZ not alarak başarısız olduğu derslerin kredi değeri
15’in altında olan öğrenciler, 15 krediyi tamamlamak üzere 15 kredi değerine kadar daha önce
almadığı derslere kayıt yaptırabilirler.
(4) Genel not ortalamasını 2.00 veya üzerine çıkaran öğrencinin akademik yetersizlik
uyarısı kaldırılır.
(5) Bölümünün veya programının birinci sınıfında olan ve bir yarıyıl öğrenim gören
öğrencinin, takip eden yarıyıldaki derslerine kaydı yapılırken, genel not ortalamasına bakılmaz.
Ders tekrarı
MADDE 23 – (1) Bir dersin tekrarı aşağıda belirtildiği şekilde yapılabilir:
a) Bir dersten FF, YZ ve DZ notu alan öğrenci bu dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.
b) Bir öğrenci genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile daha önce başarmış olduğu
dersleri tekrar edebilir ve alınan en son not hesaba katılır.
c) Seçmeli bir dersten FF, DZ veya YZ alan öğrenci o ders yerine programda aynı gruptaki başka bir seçmeli dersi danışmanın onayıyla alabilir.
Azami öğrenim süreleri
MADDE 24 – (1) Öğrencilere önlisans ve lisans öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler; açılması halinde yaz okulu ve hazırlık sınıfı hariç önlisans için dört yıl,
lisans için yedi yıldır. Hazırlık sınıfı için azami süre iki yıldır. Lisansta en az 180 AKTS ya da
yerel kredinin en az % 75’ini, önlisansta en az 60 AKTS ya da yerel kredinin en az % 50’sini
başarı ile tamamlamış öğrenci son sınıf öğrencisi sayılır.
(2) Azami süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diploma ve Başarı Belgeleri
Diploma şartları
MADDE 25 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programı bitirebilmesi ve diploma alabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması yanında eğitim planındaki tüm derslerden
en az DD veya YT notu alması, lisansta 240, önlisansta 120 AKTS’yi tamamlaması ve zorunlu
stajları başarması gereklidir. Bu koşulları bu Yönetmeliğe uyarak sekiz yarıyıldan önce sağlayan öğrenci daha kısa sürede diploma alabilir.
(2) Bir öğrenciye kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyıllık kısmındaki dersleri
başarı ile tamamlamak, belirtilen en az genel not ortalamasını sağlamak ve devam ettiği programdan kaydını sildirmek koşullarıyla önlisans diploması verilebilir.
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Başarı belgeleri ve listesi
MADDE 26 – (1) Disiplin cezası almamış öğrencilerden, programın sonunda genel not
ortalaması 3.00-3.49 olanlar şeref öğrencisi, 3.50-4.00 olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak
mezun edilirler. Bu öğrencilere diplomaları ile birlikte başarılarını gösteren bir belge verilir.
(2) Öğrenciye istediği takdirde bir yarıyıla ait veya mezuniyet ile ayrılma durumlarında
Üniversitede aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren ders başarı belgesi verilir.
(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde/programda her bir yarıyıl için belirlenen
asgari derslerden başarılı olan ve genel not ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak
sıralamada ilk yüzde ona giren öğrenciler liste halinde ilan edilir. Üniversiteye yatay geçişle
gelen öğrencilerin ilk %10’luk listeye katılması, öğrencilerin Üniversitedeki ilk yarıyıllarını
bitirmelerinden itibaren başlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Akademik izin
MADDE 27 – (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlere uygun özrünü
belgeleyen öğrenci ilgili yönetim kurulu kararıyla her defasında bir yarıyılı geçmemek üzere
dört yarıyıla kadar akademik izinli sayılabilir. Bir yıl süreli hazırlık sınıflarında akademik izin
yıllık olarak verilir. Ancak sürekli sağlık sorunlarını bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır. Bu şekilde izin alan öğrenci derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ders kaydı yaptıktan sonra akademik
izinli sayılan öğrencinin ilgili dönemdeki derslerden kaydı silinir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 9/7/1997 tarihli ve 23044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 24 üncü maddede belirtilen azami sürelerin hesaplanması
2014 ve öncesi girişli öğrenciler için 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren uygulanmaya başlar.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Harran Üniversitesinden:
HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/7/2004 tarihli ve 25533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.
“f) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan eğitim yoluyla verilebilir. Uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve bunlarla ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“İki Ders Sınavları
Madde 24 – İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün dersleri başarıp
yalnızca iki dersi kalan öğrencilere iki ders sınav hakkı verilir. Öğrencinin sınavına gireceği
iki dersin devam koşulunu yerine getirmiş olması gerekir. Bir dersin tamamı teorik veya % 50’si
teorik % 50’si uygulamadan oluşuyorsa iki ders sınavı uygulanır. Dersin tamamı uygulamadan
oluşuyorsa o ders için iki ders sınavı uygulanmaz. İki ders sınavları akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. İlgili yönetim kurulları iki ders sınavlarının başvuru süresini ve
sınav günlerini belirler.
Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrenciler başarısız oldukları iki dersin sınavına girebilmek için, ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmak zorundadır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için iki ders sınavından her bir ders için en az CC notu alması gerekir. Bu sınavlardan
alınan not, o dersin başarı notu olarak değerlendirilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Sınavların değerlendirilmesi bağıl veya mutlak değerlendirme ile yapılabilir. Bağıl değerlendirme ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. Mutlak değerlendirmede bu
Yönetmelik hükümleri esas alınır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Öğrenimlerini lisansta sekiz, ön lisansta dört yarıyılda, disiplin cezası ve F, NP ile
IA notu almadan tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrencilerden; 3,75 ve üzerinde
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GNO’ya sahip olan ve ilk %5’e girenlere diplomaları ile birlikte üstün onur belgesi, 3,25 ve
üzerinde GNO’ya sahip olan ve ilk %15’e girenlere ise onur belgesi verilir. Üstün onur ve onur
belgesi için belirlenen yüzdelik baraj fakülte bazında değerlendirilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/6/2011
27972
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12-

Tarihi

Sayısı

10/12/2012
4/12/2015

28493
29552

—— • ——
Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA VE
MEZUNLARLA İLETİŞİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, işleyişine, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve
Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim
organları ve görevlerine, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kariyer temsilcileri: Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla
İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi kariyer temsilcilerini,
b) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla
İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,
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d) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla
İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları
ve Personel İhtiyacı
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesinde kayıtlı
eğitim-öğretim programlarındaki öğrenciler ve mezunlar ile yeni iş fikirleri, girişimcilik ve iş
hayatları ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerini özel ve kamu sektörleri ile koordinasyon halinde vermektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları doğrultusunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine ve mezunlarına gelecekte
planladıkları iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve iş gezileri düzenler, danışmanlık hizmetleri verir. Mezunlarıyla iletişim
içinde, ortak veya destekleriyle faaliyetler yürütür. Belirtilen faaliyetlerin koordinasyonunu
sağlar ve planladıkları iş fikirlerini uygulamaya koymaları konusunda destek verir. Bu hizmetlerin daha iyi yürütülmesi için ilgili her türlü yayını ve bu alanlardaki Üniversite olanaklarının
tanıtımını yapar. Gerektiği durumlarda faaliyetleri özel ve kamu sektörüyle koordinasyon halinde gerçekleştirir.
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları;
a) Müdür ve Müdür Yardımcıları
b) Yönetim Kurulundan,
oluşur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği
gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulundan bağımsız en fazla iki öğretim elemanını yardımcı olarak görevlendirebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından biri vekâlet
eder. Müdür istediğinde Müdür Yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararları ile çalışma programını
uygulamak ve Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak,
c) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki Merkez programlarıyla
ilgili koordinasyonu sağlamak,
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ç) Her faaliyet dönemi sonunda, Yönetim Kurulunda değerlendirilmek üzere Merkez
faaliyet raporunu hazırlamak ve sunmak,
d) Etkinliklerin uygun yerlerde ilanını sağlamak,
e) Merkezin görevleriyle ilgili etkinliklere katılmak,
f) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte yedi kişiden oluşur. Seçilen
üyelerin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üye yerine, aynı yöntemle yenisi
seçilir. Görevi sona eren üye değiştirilebilir veya tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün
çağrısı üzerine toplanır ve başkanlığını Müdür yapar. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır
ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uygulamaları ile ilgili kararları alır.
b) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturur, düzenlenecek programlarla ilgili
faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapar.
c) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirir ve ilgili konularda gerekli kararları alır.
ç) Eğitim-öğretim yılı sonunda fakültelerden, enstitülerden, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından gelen faaliyet raporlarını değerlendirir ve bunları bir rapor halinde Rektörlüğe
sunar. Sunacağı bu raporla ilgili esasları belirler ve bir sonraki döneme ait çalışma programını
koordine eder.
d) Bir eğitim-öğretim yılında Merkezin hangi hizmetleri vereceğini ve yapacağı tüm
etkinlikleri tespit eder.
e) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirler.
Kariyer temsilcileri
MADDE 12 – (1) Fakülte dekanlıkları, enstitüler ve yüksekokul müdürlükleri bünyesinde; kariyer faaliyetlerini ve mezunlarla iletişimi gerçekleştirmek ve danışmanlık konusunda
destek vermek amacıyla birimler tarafından görevlendirilen, en az birer, en fazla üçer öğretim
elemanı ve/veya öğrenci temsilcileridir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Rize 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
HÜKÜM ÖZETİ
Esas No

: 2009/317

Karar No

: 2014/599

C. Sav. Esas No

: 2009/1246

Sanık

: GIORGI SAMUSHIA, UŞANGI ve ETEVI oğlu, 1972
GÜRCİSTAN doğumlu, Marilisi no 3 Bina No: 42
Tiflis/GÜRCİSTAN adresinde oturur.

Suç

: Nitelikli Hırsızlık

Suç Tarihi

: 03/06/2009

Uygulanan Kanun Mad. : Türk Ceza Kanunu 142/2.b.2
Verilen Ceza Miktarı

: 2 YIL 6 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU
HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a, b, d, e),
VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.
MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c)

Karar Tarihi

: 25/11/2014

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat
çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı
Tebligat Kanununun 28 - 31 nci maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan
tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal
süre sonunda kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

—————

6636

HÜKÜM ÖZETİ
Esas No

: 2007/82

Karar No

: 2015/162

C. Sav. Esas No : 2007/308
Sanık

: İRYNA YAROVA, KOLİA ve TOMA kızı, 1973 UKRAYNA
doğumlu, Gorkova 73 Nolu Apt. Batum - Gürcistan nüfusunda kayıtlı.

Suç

: Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

Suç Tarihi

: 12/10/2006

Karar Tarihi

: 24/02/2015

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat
çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı
Tebligat Kanununun 28 - 31 nci maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan
tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal
süre sonunda kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

6637
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İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2015/372
Karar No : 2015/697
Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak
ve kullanmak suçlarından Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı CMK. 223/2-a
maddeleri gereğince BERAATİNE karar verilmekle.
Yra ve Sevda oğlu 10/05/1985 TİFLİS doğumlu SPARTAK GRİGORYAN’IN tüm
aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar 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
karar verilmiş olup,
İlan olunur.
6633

—— •• ——

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY FİLTRE KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 40.000 Kg ÇAYKUR Süzen Poşet Çay Filtre Kağıdı
Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın
alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.08.2016 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma
ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta
serbesttir.

7074/1-1
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YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
İşletme Müdürlüğümüz D 355 A-3 ve D155 A-1 Komatsu Dozerde ve 998 Nolu PC1100
Ekskavatörde kullanılmak üzere (44 Kalem) Yedek Parça temini işi Açık İhale (Kapalı Zarf)
usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası

: 2016/306625

1 - İdarenin
a) Adresi

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

b) Telefon ve Faks numarası

: Tel: 0 286-4162001

Faks: 0 286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi

: clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi

: www.cli.gov.tr.

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

: İşletme Müdürlüğümüz D 355 A-3 ve D155 A-1 Komatsu
Dozerde ve 998 Nolu PC1100 Ekskavatörde kullanılmak
üzere (44 Kalem) Yedek Parça temini 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

: 25/08/2016 Perşembe günü saat 15:00

d) Dosya No

: 244-KÇLİ/2016-0480

4 - İhaleye ait dokümanlar;
Çan’da, 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 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - Teklifler 25/08/2016 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. 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.

7256/1-1
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KAROTLU JEOTEKNİK SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Karotlu Jeoteknik Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2016/301320
1 - İdarenin
a) Adresi
: MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire
Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı
No: 139 Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 0 312 201 20 53 - 0 312 285 42 70
c) Elektronik posta adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Hizmet Alımı,
17.500 m Eskişehir - Alpu Kömür Sahasında
Karotlu Jeoteknik Sondajı (Metrajlar birden fazla
lokasyonda gerçekleştirilecektir).
b) Yapılacağı yer
: (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır.
c) İşin süresi
: Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasına müteakip
işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 10 (on)
takvim günü içerisinde hidrolik sistemle çalışan en
az 2 (iki) adet Wire-line sondaj makinası ile işyeri
teslimi yapılarak işe başlayacaktır. İlk sondajın
fiili olarak dönmesi ile yüklenici işe başlamış
kabul edilir. İşin süresi 165 (yüzaltmışbeş) takvim
günü.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları
b) Tarihi ve saati
: 19/08/2016 - 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;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
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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 Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif
mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya 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, standart forma uygun
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili
deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Her türlü Jeoteknik Sondaj işleri ve/veya Karotlu Sondaj işleri benzer iş olarak
kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15
(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı
adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü
(205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede
işin tamamı için teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
7129/1-1
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29 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Şanlıurfa Matbaacılık Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Şanlıurfa Matbaacılık Küçük Sanayi Sitesi
29 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin
tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1 - İdarenin Adresi
: Kamberiye Mah. Mellik Cabbar Cad. No: 8
ŞANLIURFA
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 29 işyeri yapım işi
b) Yapılacağı yer
: Şanlıurfa
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
d) İşin süresi
: 30/11/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 16.750.000 TL
f) Geçici Teminatı
: 1.172.500 TL
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu
Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara
b) Tarihi ve saati
: 01/09/2016 - Saat 10.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.
5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.
b - Anahtar Teknik Personel
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1
adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin
deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.
İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge.
(Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan
teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) 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 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.
E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İ) İç Zarf: Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine
uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye
katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan
teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul
edilmez.
7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151
Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Kamberiye Mah. Mellik Cabbar Cad. No: 8
ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar
Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
7162/2-2
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Çorum Organize Sanayi Bölgesi (2. Tevsii)
alanına ait, YG-AG Elektrik Şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için
geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale
edilecektir.
1 - İdarenin Adresi
: Çorum - Ankara Karayolu 12. Km. ÇORUM
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi
b) Yapılacağı yer
: ÇORUM
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren
en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
d) İşin süresi
: 15/12/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2016 Tedaş B.F. ile) : 7.725.000 TL
f) Geçici Teminatı
: 540.750 TL
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159
nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA
: 25/08/2016 - Saat 10.00
b) Tarihi ve saati
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de
sunulması gerekmektedir
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi
veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39.
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

8 Ağustos 2016 – Sayı : 29795

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 23

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) 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 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.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye
katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan
teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında
veya Çorum - Ankara Karayolu 12. Km. Çorum adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar
Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
7229/2-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Spor Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/29209

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Gençlik ve Spor Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Spor Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

ANKARA /ALTINDAĞ

Adresi

Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad.
No: 13 Altındağ / ANKARA

Tel-Faks

0 312 596 60 00 - 596 70 48

Posta Kodu

06080

E-Mail

sgm.gsb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

Doğandağ İnş. Taş. Gıda Turz.
Tic. Ltd. Şti.

Adresi

Kültür Mah. Libya Cad. Becerikli
Sok. No: 20/4 Kocatepe
Çankaya/ANKARA

T.C. Kimlik No.

Alkan ÖZANLİ

417 765 691 62

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

307 020 96 93

Kayıtlı Olduğu Ticaret
Odası

Ankara Ticaret Odası

Ticaret Sicil No.

226836

6. Yasaklama
Süresi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KİK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık
İhalelerinden

( )

Bakanlık
İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

( )

b-4735
KİSK

(X)

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.
7270/1/1-1
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Spor Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/29209

2. Yasaklama Kararı Veren

Gençlik ve Spor Bakanlığı

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

Spor Genel Müdürlüğü
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad.
No: 13 Altındağ / ANKARA
06080

İl/İlçe

ANKARA /ALTINDAĞ

Tel-Faks

0 312 596 60 00 - 596 70 48

E-Mail

sgm.gsb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Atlantik Türk İnş. Turz. Sağ. İç. ve

Adı/Unvanı

Dış. Tic. A.Ş.
Çetin Emeç Bulvarı 1332. Sokak

Adresi

No: 7/5 Aşağı Öveçler
Çankaya/ANKARA

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

102 042 42 53

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu Ticaret

Ankara Ticaret Odası

Odası
Ticaret Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

351693
7. Yasaklamanın
Ay

( )

Yıl

(1)

Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık
İhalelerinden
Kurum İhalelerinden

( )
( )

Bakanlık
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.
7270/2/1-1
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2016/180399

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl/İlçe
İl Müdürlüğü

MERSİN

Adresi

Pirireis Mahallesi GMK Bulvarı
Edip Buran Spor Salonu Yanı
277/A Yenişehir/MERSİN

Tel-Faks

0 324 325 28 29 - 0 324 325 25 03

Posta Kodu

33110

E-Mail

mersin@gsb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

Erdemli Hocaoğlu Turizm Taşımacılık
Otomotiv Temizlik Hizmetleri Gıda
Sanayi Tic. Ltd. Şti

Adresi

Merkez Mah. Celil Kiya Sk. Şenler Apt
Altı No: 7/A Erdemli/MERSİN

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

4630485490

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Erdemli Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

Ticaret Sicil No: 3240

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(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.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık
Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
–– Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

1
3
11
11
12

15
16
24
31

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

