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YÖNETMELİKLER

Acıbadem Üniversitesinden:
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK OKULU 
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2009 tarihli ve 27324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acıbadem
Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Cumhuriyet Üniversitesinden:
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesindeki yabancı dil

öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

tarafından yürütülmekte olan ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve yabancı dil hazırlık sınıfı
öğretim programına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 49 uncu maddelerine

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çift yabancı dille eğitim yapılan zorunlu hazırlık sınıfı: Eğitim programı kapsamın-

daki derslerin iki yabancı dille yapıldığı bölüm/programlar için uygulanan hazırlık sınıfını,
b) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Eğitim programı Türkçe olan bölüm/programlar için ya-

bancı diller yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile uygulanabilen hazırlık sınıfını,
c) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ç) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,
e) Yüksekokul Müdürlüğü: Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mü-

dürlüğünü,
f) Yüksekokul: Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
g) Yüksekokul Kurulu: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,
ğ) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim

Kurulunu,
h) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ı) Zorunlu hazırlık sınıfı: Eğitim programı kapsamındaki derslerin en az yüzde

%30’unun bir yabancı dille yapıldığı bölümler ya da eğitim programı kapsamındaki derslerin
tamamının bir yabancı dille yapıldığı bölüm/programlar için uygulanan hazırlık eğitimini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri

Eğitim
MADDE 5 – (1) Ortak Zorunlu Yabancı Dil dersleri birimlerin ilgili akademik yıl ön-

cesindeki Ağustos ayı içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne talepleri üzerine yüz yüze ya da
uzaktan öğretim olarak verilir.

Muafiyet
MADDE 6 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve ön lisans/lisans eğitimine baş-

lamak isteyen öğrenciler, güz dönemi başında yapılan ortak zorunlu yabancı dil derslerinden
muafiyet sınavına tabi tutulur. Bu sınavdan 50 ve üzeri puan alan öğrenciler ortak zorunlu ya-
bancı dil dersinden muaf olurlar.

(2) Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet sınavına girmeyen ya da bu sınavdan
başarısız olan öğrenciler; mezun olana kadar ortak zorunlu yabancı dil dersini almak ve başar-
mak zorundadırlar. Bu öğrenciler başarısız oldukları derslerin devam koşullarını yerine getirmiş
olmak kaydıyla takip eden yıllarda ara sınav ve finallere katılabilirler.

(3) Başka herhangi bir üniversitede her yarıyıl için en az 2 yerel kredi olmak üzere
ortak zorunlu yabancı dil derslerini alıp başarmış veya hazırlık sınıfı eğitimi programına devam
etmiş ve başarılı olmuş öğrenciler kayıtlı oldukları birimleri tarafından ortak zorunlu yabancı
dil derslerinden muaf tutulabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfları Eğitim ve Öğretimi İle İlgili Temel Esaslar

Hazırlık sınıfı açılması
MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programının açılmasına ilişkin öneri;

ilgili birimin talebi, Yüksekokul Yönetim Kurulunun görüşü, Senatonun kararı uyarınca, Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile yürürlüğe girer.

Hazırlık sınıfı öğretimi ve akademik takvim
MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfları öğretimi ile ilgili tüm konular; Yüksekokul Müdür-

lüğü tarafından görevlendirilecek koordinatörler ile sınıf danışmanlarının katılacağı Akademik
Kurulda görüşülerek belirlenir.

(2) Hazırlık eğitimi akademik takvimi Yüksekokul Müdürlüğünce önerilir ve Senato
tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretimin amacı
MADDE 9 – (1) Hazırlık eğitiminin amacı; öğrencilere kayıtlı oldukları eğitim-öğretim

bölümünün/programlarının öngördüğü yabancı dilde Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çer-
çevesinde kendi konularında okuduğunu veya duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, metinleri
Türkçe’ye çevirebilme, ilgili yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade edebilme,
uluslararası yayınları izleyebilme, seminer ve tartışmalara katılabilme ve mesleklerini uluslar-
arası düzeyde uygulayabilmeleri için gerekli yabancı dil yeterliğini kazandırmaktır.

Kayıt
MADDE 10 – (1) Üniversitede hazırlık sınıfı bulunan bölümlerin/programların birinde

öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, ilgili bölüme/programa kayıt yaptırırlar. Daha sonra,
öğrenim görmeye hak kazandıkları bölüme/programa kayıt yaptırdıklarına dair belge ile Yük-
sekokul Müdürlüğüne başvurarak, hazırlık sınıfları için kayıt yaptırırlar.

(2) Öğrenciler her yarıyıl başında kayıtlı oldukları bölümün/programın katkı paylarını
yatırarak, kayıtlarını yeniletmek zorundadır.

Kayıt dondurma
MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfında öğrenimlerine ara vermek zorunda kalan öğrenciler,

haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazeretlerini kanıtlamaları ve bunun da Yüksekokul Yönetim
Kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl süre ile kayıt dondurabilirler. Bu
durumdaki öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Kayıt dondurma süresi bittikten sonra
hazırlık sınıfına devam ederler.
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Eğitim süresi
MADDE 12 – (1) Hazırlık eğitiminin süresi bir yıldır. Hazırlık sınıfı eğitiminde geçen

süre lisans/önlisans eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
(2) Hazırlık eğitimi yıllık olarak düzenlenir. Hazırlık eğitimi süresince yabancı dil dersleri,

öğrencilerin yabancı dil seviyelerine göre haftada en az 24, en çok 30 saat olarak düzenlenir.
Devam zorunluluğu
MADDE 13 – (1) Hazırlık eğitiminde derslere devam zorunludur. Bir öğrencinin de-

vamsızlığı, toplam ders saatinin %15’ini geçtiği takdirde, derslere devam hakkını kaybeder,
başarısız sayılır ve yılsonu genel sınavına giremez. Ancak bir sonraki akademik yılbaşında ya-
pılacak muafiyet sınavına girebilir.

(2) Kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden, Yüksekokula baş-
vuranlar ve 14 üncü madde (Tablo-1)’de belirtilen sınavlardan başarılı olanlardan, Yüksekokul
Yönetim Kurulu kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir.

(3) İki yıl üst üste devamsız olan öğrencilerden eğitim programı kapsamındaki derslerin
en az yüzde %30’unun bir yabancı dille yapıldığı bölüm/program veya eğitim dili yabancı dil
olan bölüm/program öğrencilerinin kayıtları Yüksekokulun önerisi ve kayıtlı bulundukları ilgili
birimlerin yönetim kurulu kararı ile silinir.

Muafiyet
MADDE 14 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve ön lisans/lisans eğitimine baş-

lamak isteyen öğrencilerden:
a) Öğretim yılı başında yapılan hazırlık sınıfından muafiyet sınavına giren ve 70 ve

üzeri puan alanlar,
b) ÖSYM tarafından yapılan veya YÖK tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği

kabul edilen ve (Tablo-1)’de verilen eşdeğerlik tablosunda belirtilmiş olan yabancı dil sınav-
larının birinden yeterli puanı alanlar,

Tablo-1
Muafiyet Seviye Tablosu

Avrupa Ortak Dil 
Çerçevesi Seviyeleri YDS Puanı

A1 20
A1+ 40
A2 45
A2+ 50
B1 60
B1+ 65
B2 70
C1 80
C2 90<

c) Daha önce herhangi bir üniversitenin yabancı dil hazırlık bölümüne/programına de-
vam etmiş ve başarıyla tamamlamış olanlar,

ç) Ortaöğretiminin son üç yılını, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil ola-
rak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamam-
layanlar,

yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden muaf tutulurlar.
(2) Çift dille eğitim yapılan bölüm/programlara kayıt olan öğrenciler bu maddede be-

lirtilen esaslar ile sadece bir yabancı dilden muaf olanlar diğer yabancı dil için hazırlık eğitimine
tabi olurlar.

(3) Bu maddede belirtilen sınavlardan alınan puanlar YÖK tarafından belirlenen geçer-
lilik süresince, Yüksekokul tarafından yapılan muafiyet sınavından alınan puanlar ise üç yıl
geçerlidir.

(4) Yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler kayıt oldukları bö-
lüme/programlara başlarlar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfları Eğitimi Programları

Eğitim programı dersleri bir yabancı dil ile yapılan programlar
MADDE 15 – (1) Eğitim programı derslerinin bir yabancı dille yapıldığı bölümlerin

hazırlık sınıfı eğitimi programı Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde B2 veya B2+
seviyesini karşılayacak şekilde belirlenir.

(2) Üniversitenin hazırlık sınıfı bulunan bölümlerinden/programlarından birine ilk kez
veya dikey geçiş yoluyla kaydını yaptırmış ve açılan muafiyet sınavına katılmamış veya katılıp
da bu sınavda başarılı olamamış öğrenciler hazırlık eğitimine tabidir.

(3) Zorunlu hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında
yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girer. Bu sınavda başarısız olan öğrencilere, bir eğitim-
öğretim yılı hazırlık sınıfını tekrar eder ve yine başarısız olan öğrenciler, bir sonraki ders yılı
başında yapılacak olan yabancı dil muafiyet sınavına girebilirler. Bu sınava girmeyen veya bu
sınavda başarısız olan öğrencilerin, Yüksekokulun önerisi üzerine kayıtlı bulunduğu birimlerin
yönetim kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

(4) Hazırlık sınıfından başarısızlığı nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler; talepleri halinde,
23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yö-
netmelik uyarınca, yabancı dille eğitimin zorunlu olmadığı üniversitelere yerleştirilmek için
ÖSYM’ye başvurabilirler.

Eğitim programı derslerinin en az %30’u bir yabancı dil ile yapılan programlar
MADDE 16 – (1) Eğitim programı derslerinin en az %30’unun bir yabancı dille yapıl-

dığı bölümlerin hazırlık sınıfı eğitimi programı Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçeve-
sinde B1+ seviyesini karşılayacak şekilde belirlenir.

(2) Üniversitenin hazırlık sınıfı bulunan bölümlerinden/programlarından birine ilk kez
veya dikey geçiş yoluyla kaydını yaptırmış ve açılan muafiyet sınavına katılmamış veya katılıp
da bu sınavda başarılı olamamış öğrenciler hazırlık eğitimine tabidir.

(3) Zorunlu hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında
yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girer. Bu sınavda başarısız olan öğrencilere, bir eğitim-
öğretim yılı destek eğitimi verilir. Destek eğitiminde başarısız olan öğrenciler, ilk ders yılı ba-
şında yapılacak olan yabancı dil muafiyet sınavına alınır. Bu sınava girmeyen veya bu sınavda
başarısız olan öğrencilerin, Yüksekokulun önerisi üzerine kayıtlı bulunduğu birimlerin yönetim
kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

(4) Hazırlık sınıfından başarısızlığı nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler; talepleri halinde,
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, yabancı dille eğitimin zorunlu olmadığı üni-
versitelere yerleştirilmek için ÖSYM’ye başvurabilirler.

Eğitim programı dersleri iki yabancı dil ile yapılan programlar
MADDE 17 – (1) Eğitim programı derslerinin iki yabancı dille yapıldığı bölümlerin

hazırlık sınıfı eğitimi programı her bir dil için Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde
B1 seviyesini karşılayacak şekilde belirlenir.

(2) Üniversitenin hazırlık sınıfı bulunan bölümlerinden/programlarından birine ilk kez
veya dikey geçiş yoluyla kaydını yaptırmış ve açılan muafiyet sınavına katılmamış veya katılıp
da bu sınavda başarılı olamamış öğrenciler hazırlık eğitimine tabidir.

(3) Zorunlu hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında
yapılan yabancı dil muafiyet sınavına her başarısız olduğu dil için girer. Bu sınavlardan her-
hangi birinden ya da ikisinden başarısız olan öğrencilere, bir eğitim-öğretim yılı destek eğitimi
verilir. Destek eğitiminde başarısız olan öğrenciler, ilk ders yılı başında yapılacak olan yabancı
dil muafiyet sınavına alınır. Bu sınava girmeyen veya bu sınavda başarısız olan öğrencilerin,
Yüksekokulun önerisi üzerine kayıtlı bulunduğu birimlerin yönetim kurulu kararı ile ilişikleri
kesilir.
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(4) Hazırlık sınıfından başarısızlığı nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler; talepleri halinde,
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca,  yabancı dille eğitimin zorunlu olmadığı üni-
versitelere yerleştirilmek için ÖSYM’ye başvurabilirler.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfları
MADDE 18 – (1) Eğitim programı Türkçe olan bölümlerin hazırlık sınıfı eğitimi prog-

ramı Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde B1 seviyesini karşılayacak şekilde be-
lirlenmektedir.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır.
(3) Her yıl isteğe bağlı hazırlık eğitim programına devam edecek öğrenci kontenjanı

Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yeterli sayıda başvuru olmaması halinde
Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılmayabilir.

(4) İsteğe bağlı hazırlık eğitimi programına kontenjan dâhilinde kabul edilmiş olan öğ-
renciler ders kaydı işlemleri süresince bölümlerine geçmek istediklerini beyan ederek hazırlık
eğitiminden vazgeçebilirler.

(5) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında devamsız veya başarısız olan öğrenciler ikinci yıl ha-
zırlık sınıfını tekrar edemezler. İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler, kayıt
oldukları bölüm/programa devam ederler. Bu öğrenciler, öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar,
akademik takvimde belirlenen süre içinde Yüksekokula müracaat etmek koşuluyla başarılı
oluncaya kadar, her öğrenim yılı başında yapılan muafiyet sınavlarına girerler. Türkçe progra-
mını tamamlayan, ancak sadece hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere, 2547 sayılı Ka-
nunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(6) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında başarılı olan öğrenciler, kayıt oldukları bölüm/prog-
ramlarına devam ettiklerinde ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf tutulurlar; devamsız
veya başarısız olan öğrenciler ise mezun olana kadar ortak zorunlu yabancı dil dersini almak
ve başarmak zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Sınav türleri
MADDE 19 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde; muafiyet sınavı, ara sınav, yılsonu

genel sınavı ve bütünleme sınavı uygulanır. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü
yapılabilir. Bunlardan;

a) Muafiyet sınavı: Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa ilk kez kaydını yap-
tırmış olan öğrenciler için uygulanır ve ilgili yabancı dilde yeni ders yılı başında yapılır. Ayrıca,
hazırlık sınıflarının yılsonu, genel ve bütünleme sınavlarında başarısız olan veya bu sınavlara
katılmayan yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri de ilk açılacak muafiyet sınavına alınırlar. Ay-
rıca;

1) Muafiyet sınavını başaran öğrenciler, doğrudan Üniversiteye girişte kaydoldukları
eğitim-öğretim bölümüne/programına başlarlar,

2) Muafiyet sınavı, ilgili program doğrultusunda yazılı ve sözlü olmak üzere tek veya
iki aşamalı olarak yapılabilir,

3) Muafiyet sınavı, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçe-
vesinde yapılır, başarı notu 70’tir,

4) Muafiyet sınavları, Yüksekokul Müdürlüğünce oluşturulan komisyonca hazırlanır
ve uygulanır.

b) Ara sınavlar: Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları
göz önüne alınarak, her eğitim-öğretim yarıyılı içinde ikiden az olmamak üzere yapılır. Hazırlık
sınıflarının ara sınavları Yüksekokul tarafından oluşturulan komisyonca, eğitim-öğretim yılı
başında belirlenen ve ilan edilen tarihlerde yapılır. Ayrıca, ara sınavlar dışında önceden tarih
bildirilmeden kısa süreli sınavlar da yapılabilir. 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliği hükümlerine göre Yüksekokul Müdürlüğüne yapılan başvurulara dayanılarak Yük-
sekokul Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğ-
renciler için, belirlenen ve ilan edilen tarihte mazeret sınavı yapılır.
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c) Yılsonu genel sınavı: Bu sınava devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık
sınıfı öğrencileri katılır. Bu sınav eğitim-öğretim yılı sonunda yapılır.

ç) Bütünleme sınavı: Yılsonu genel sınavına, hakkı olup da katılmayan veya katılıp da
başarısız olan öğrenciler bu sınava alınır.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 20 – (1) Başarı notu; yılsonu genel veya bütünleme sınavı, yıl içi çalışmaları

ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Başarı notu, ara sınav puan ortalama-
sının %40’ı ve yılsonu genel/bütünleme sınavlarının puan ortalamasının %60’ı alınarak hesap-
lanır. Ancak öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, genel ya da bütünleme sınavlarında uygu-
lanan her bir sınavdan 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla başarı notunun 70
olması şarttır.

(2) Çift yabancı dille eğitim yapılan hazırlık sınıflarında olup her iki dilden hazırlık
eğitimi gören öğrenciler her bir yabancı dil için ilgili mevzuatta yer alan hükümleri sağlama-
lıdır. Herhangi bir dilden başarısız olan öğrenciler başarısız olduğu dil için hazırlık sınıfını tek-
rar eder, her iki dilden de başarısız olan öğrenciler iki dil için de hazırlık sınıfını tekrar eder.

(3) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların orta-
laması alınarak belirlenir.

(4) Genel/bütünleme sınav puan ortalaması, öğrencinin genel/bütünleme sınavlarında
almış olduğu puanların ortalaması alınarak belirlenir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 21 – (1) Sınav sonuçlarına itirazın, sınav sonuçlarının ilanından itibaren ka-

nuni süre içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne yapılması gerekir. İlgili ders sorumlusunun gö-
rüşü alınarak yapılacak inceleme sonucu, maddi hata tespit edilirse, sınav notunda gerekli dü-
zeltme yapılır.

Mazeretler
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin mazeretleri haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde

Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde Yüksekokul Müdürlüğüne yaptıkları başvurular,  Yüksekokul Yönetim Kurulunca
karara bağlanır.

(2) Öğrenciler mazeretlerine ilişkin başvurularını, kanıtlayıcı belgelerle beraber, ma-
zeretin bitim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde yapar. Bu süre geçtikten sonra yapılacak
mazeret başvuruları işleme konulmaz.

(3) Öğrencilerin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için sağlık raporlarının, 3/2/1984
tarihli ve 18301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal
Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınması
gerekir.

(4) Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar ge-
çersiz sayılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Ku-

rumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 – (1) 16/9/2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cum-

huriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kafkas Üniversitesinden:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci  maddesine
aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

“(8) YANO’su 2,00’ın altında kaldığı için DC ve DD harf notuna sahip olunan şartlı
derslerden başarılı olabilme durumunu sağlayamadığı veya FF, FD notlarından dolayı mezu-
niyete, kayıtlı olduğu programın ÖSYM kılavuzunda belirtilen öğretim süresi içerisinde hak
kazanamayan ve tek dönem uzatan öğrenciler; takip eden eğitim öğretim yılı içerisindeki ilgili
döneminde de DC ve DD notu almaları durumunda dönem içerisindeki ANO’su 2,00 ve üze-
rinde ise mezuniyete hak kazanır. Yıl uzatan, yani hem güz hem bahar döneminden başarısız
ve koşullu başarılı derslerinden tekrar alan öğrencilerin başarı durumları YANO’ya göre de-
ğerlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas
Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesine bağlı Tıp, Veteriner, Eczacılık
ve Diş Hekimliği gibi bütünleşik eğitim veren fakülteler dışındaki fakülte, konservatuar, yük-
sekokullar, meslek yüksekokulları ve enstitülerde güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz döne-
minde yapılan eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2012 28395

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/2/2013 28563
2- 11/4/2013 28615
3- 24/6/2014 29040
4- 24/7/2014 29070
5- 6/4/2015 29318
6- 21/1/2016 29600

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/10/2011 28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 1/8/2013 28725
2- 21/1/2016 29600

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                 18 Eylül 2017 – Sayı : 30184



Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ GIDA GELİŞTİRME 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Gıda

Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Gıda Geliş-

tirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 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) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Gıda Geliştirme Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; gıda sektörüyle ilgili (özellikle İç Anadolu Bölgesi

ve TR52 Konya-Karaman bölgesinde) ihtiyaç duyulan konularda bilimsel araştırmalar yapmak,
üniversite ve sanayi arasında işbirliğinde bulunmak ve gıda geliştirme, uygulama ve araştırma
sırasında ortaya çıkabilecek problemleri çözecek bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak
ve bu çalışmaları yönetmektir. Bu sayede Karaman’ın küresel düzeyde rekabet gücünün artı-
rılması amaçlanmaktadır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Katma değeri yüksek gıda maddesi tasarımı ve üretimi, gıda kalite ve güvenliği, gıda

ve tüketici konularında sektör temsilcileri ile işbirliği halinde araştırma ve geliştirme projeleri
gerçekleştirmek.

b) Üniversite bünyesinde gıda geliştirme, uygulama ve araştırma konusunda faaliyet
gösteren araştırma laboratuvarları ile benzer birimler arasındaki ilişkileri düzenlemek, AR-GE
imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak.

c) Üniversitede gıda geliştirme uygulama ve araştırma ile ilgili konularda faaliyet gös-
teren çeşitli birimlere özel uzmanlık gerektiren ileri araştırma cihazları sağlamak, merkez la-
boratuvarını bu birimlerin hizmetine sunmak.

ç) AR-GE faaliyetleri için öngörülen analiz ve ölçümleri yapmak ve gıda geliştirme uy-
gulama ve araştırma konusundaki çalışmalara destek olmak.
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d) Temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak, endüstrinin ve ilgili
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün istekleri doğrultusunda gerekli analiz ve öl-
çümleri yapmak, yorumları gerçekleştirmek ve bunlara temel olabilecek malzemeleri üretmek.

e) Gıda geliştirme ve gıda güvenliği konularında eğitim ve öğretim görmek ya da görgü
ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına gitmek isteyen öğrenci ve öğretim elemanlarına destek
vermek, gerekli ilişkileri kurarak burslar sağlamak, yurt dışından bu amaçla gelenlere yardımcı
olmak.

f) Gıda endüstrisi ile üniversite arasında işbirliğini artırmak.
g) Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü olmak üzere, ilgili

alanda Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans, lisans
ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve tez
projeleri ile araştırma projeleri için yer, materyal ve hizmet sağlamak, bu konuda aracılık ve
danışmanlık yapmak.

ğ) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bulunan üniver-
siteler ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

h) Merkez kapsamında yer alacak laboratuvarların ulusal ve uluslararası boyutta tanın-
masını sağlamak.

ı) Gıda tasarımı, gıda kalitesi, gıda hijyeni ve güvenirliği konularında danışmanlık hiz-
meti vermek.

i) Gıda endüstrisine ürün ve süreç geliştirme konularında yüksek nitelikli araştırma ve
geliştirme desteği vermek, ulusal gıda endüstrisinin rekabet gücünü artırmaya yardımcı olmak.

j) İnsan sağlığını ilgilendiren gıda konularında araştırma yapmak, bilgi üretmek, veri
tabanları oluşturmak ve aydınlatıcı yayınlar yapmak, kongre, sempozyum, panel, konferans
gibi toplantılar düzenlemek.

k) Teknik personel, öğrenci ve üreticiler için sertifikaya yönelik eğitim programları ve
kurslar düzenlemek.

l) Türkiye’nin gıda alanında ulusal politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmak,
bu amaçla ulusal düzeyde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile etkin işbirliği yapmak.

m) Yönetim kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Danışma Kurulu.
c) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından en az üç yıl için görevlendirilir.  Görev süresi dolan Müdür yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla kesintisiz olarak görevi başında bulunamayacağı du-
rumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetle-
rinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim elemanlarından
biri Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bu-
lunmadığı durumlarda Müdüre Müdür Yardımcısı vekalet eder. Müdürün görev süresi bittiğin-
de, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi, faaliyet alanları doğrultusunda yönetmek ve temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, olağan ya da olağanüstü olarak toplantıya

çağırmak ve başkanlık etmek.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                 18 Eylül 2017 – Sayı : 30184



c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kuru-

luna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak.
d) Akademik yılsonunda Merkezin geçmiş yıl faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kuruluna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim
Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur.
Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü durumlarda Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Da-
nışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapar, görüş ve öneride bulunma görev-
lerini yürütür.

Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Mer-

kezin çalışma alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rek-
tör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda dört kez Müdürün başkanlığında
toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla
karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkeze bağlı her türlü projenin yürütülmesini denetlemek, gelişme ve kesin rapor-

larını incelemek ve onaylamak.
b) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacıyla ilgili kararlar

alıp Rektörün onayına sunmak.
c) Merkez bünyesinde çalışma gruplarının kurulmasına karar vermek, bunların başkan-

larını görevlendirmek ve bunlara ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak.
ç) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı li-

sans programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının
öngördüğü yabancı dillerde yürütülen yabancı dil hazırlık programının eğitim-öğretim ve sı-
navları ile ilgili uygulanacak olan usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Hava Kurumu Üniversitesinin lisans program-

larına kabul edilen öğrencilerin, yabancı dil hazırlık programındaki eğitim-öğretim ve sınav-
larına ilişkin hükümleri kapsar. 

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bölüm: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünü, 
b) Bölüm Başkanlığı: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Başkan-

lığını, 
c) e-YDS: Elektronik Yabancı Dil Sınavını,
ç) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlü-

ğünü, 
d) PTE Academic: Pearson Test of English Academic Sınavını,
e) PTE General: Pearson Test of English General Sınavını,
f) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü, 
g) Senato: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunu, 
ğ) THKU Yeterlik Sınavı: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sına-

vını,
h) TOEFL-IBT: Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test Sınavını, 
ı) TOEFL-ITP: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program

Sınavını,
i) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini, 
j) Yabancı Dil Hazırlık Programı: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık

Programını,
k) YDS: Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Hazırlık Programı ile İlgili Esaslar

Yabancı dil hazırlık programının amacı 
MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık programının amacı; lisans programlarına yeni ka-

bul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dil-
lerde, dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime hazinelerini geliştirmeyi, yabancı
dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade ede-
bilmeyi sağlamaktır. 
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Öğrenciler 
MADDE 6 – (1) Yabancı dil hazırlık programında, Üniversitenin lisans programına

kaydını yaptıran ve THKU Yeterlik Sınavında başarısız olan veya sınava katılmayan ya da eş-
değerlik belgesi ibraz edememiş öğrenciler öğrenim görürler. 

Öğretim dili 
MADDE 7 – (1) Türk Hava Kurumu Üniversitesinde öğretim dili, ön lisans programları

ile İşletme Fakültesi Türkçe programları dışında İngilizcedir.
Öğrenim süresi 
MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık programlarının normal süresi bir akademik yıldır.

Bu yılın sonunda başarılı olanlar, hazırlık programını tamamlamış sayılır ve kayıtlı olduğu li-
sans programında öğrenimlerine devam ederler. Yabancı dil hazırlık programının ikinci yarıyılı
sonunda yapılan yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler ise ilave iki yarıyıl daha hazırlık
programına devam ederek akademik yıl sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı oldukları
takdirde, girmeye hak kazandıkları lisans programına devam edebilirler. 

(2) Yabancı dil hazırlık programının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavında
başarısız olup yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirmek isteyen öğrenciler ise takip
eden akademik yıl başında yapılan yeterlik sınavında başarılı oldukları takdirde, girmeye hak
kazandıkları lisans programına devam edebilirler. 

(3) Öğrencinin yabancı dil hazırlık programına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl
sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olamaması halinde, öğrenci, talebi üzerine; Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başka bir üniversiteye ya da Üniversitede
öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın
programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin
Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban pua-
nından düşük olmaması gerekir. 

(4) Türkçe ve yabancı dil hazırlık programlarını birlikte yürüten yabancı uyruklu öğ-
renciler için yabancı dil hazırlık programlarının normal süresi iki akademik yıldır. Öğrenciler
bu programları en fazla üç akademik yılda tamamlarlar. 

(5) Yabancı dil hazırlık programı öğrencilerinin, kayıt dondurmada geçen süreleri öğ-
renim süresinden sayılmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ise bu süreleri
öğrenim süresinden sayılır. 

(6) Yabancı dil hazırlık programında eğitim-öğretim sürecindeki yarıyıl sayısı, yarıyılın
başlama ve sona erme tarihleri, her yarıyıldaki haftalık toplam ders saati ve düzeylere göre ya-
rıyıl sayısı Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine Senato kararı ile kesinleşerek uygulanır.  

(7) Yabancı dil hazırlık programında geçen süre lisans eğitim-öğretim süresinden sa-
yılmaz. 

Sınavlar 
MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık programında; yeterlik sınavı, düzey belirleme sı-

navı, ara sınav, kısa sınav ve mazeret sınavı olmak üzere beş tür sınav yapılır. Bu sınavlar; klasik
biçimde ve/veya bilgisayar ortamında, yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapıla-
bilir. 

(2) Gerekli hallerde Bölümün önerisi ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri
de ders ve sınav yapılabilir. 

(3) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenecek
diğer belgeleri de yanlarında bulundurmak zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. 

(4) Öğrencinin, girmiş olduğu bir sınav için gerekli şartları taşımadığı tespit edilirse,
almış olduğu not, ilan edilmiş olsa bile iptal edilir. 

(5) Yabancı dil hazırlık programında uygulanan her türlü sınavın uygulanış biçimi, sı-
navın seviyesi ve sınav tarihleri Bölümün önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır. 
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(6) Mazeret sınavı, sadece ara ve kısa sınav yerine yapılır. Öğrencilerin mazeret sınav-
larına girebilmeleri için mazeretlerinin Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi
gerekir. Mazeret sınavı tarihi Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir. Mazeret sınavları için
ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Yeterlik sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. 

(7) Bölümün önerisi üzerine, Senato kararı ile yeterlik sınavı için uluslararası kabul gö-
ren sınavlardan biri yapılabilir. 

Muafiyet 
MADDE 10 – (1) Senato tarafından belirlenen ve öğrencilere duyurulan kriterler ile

yeterlik sınavına eşdeğerliği kabul edilmiş ve ulusal ve uluslararası geçerliliği belgelenmiş ya-
bancı dil sınav sonuç belgesine sahip öğrenciler, yeterlik sınavından muaf tutulabilir. Muaf tu-
tulan öğrenciler, başarılı sayılır ve lisans programına kayıt yaptırabilir. 

(2) Eşdeğer kabul edilecek belgeler yeterlik sınavı tarihinden en geç bir hafta önce Bö-
lüm Başkanlığına teslim edilir ve eşdeğerliği Senato tarafından karara bağlanır. 

(3) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak ko-
nuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında öğrenim
görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar yabancı dil hazırlık programından muaf
tutulur. 

(4) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen sınavlarda alınan puanın bu Yönet-
melik hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren
üç yılın geçmemesi gerekir. 

Yarıyıl/yıl içi başarı puanı/notu ve sınav hakları 
MADDE 11 – (1) Yarıyıl içi başarı puanı; ara sınavların, kısa sınavların, ödev ve et-

kinliklerin puanları ile hesaplanır. Ara sınav, kısa sınav, ödev ve etkinliklerin ağırlıkları Bölüm
Başkanlığı tarafından öğretim yılı başında ilan edilir. 

(2) Yeterlik sınavına girmeye hak kazanmak için gerekli olan yarıyıl içi başarı puanı
Bölüm Başkanlığının önerisi ve Senato kararı ile kesinleşerek uygulanır. 

Başarı notunun not döküm belgesine işlenmesi 
MADDE 12 – (1) Not döküm belgesine yabancı dil hazırlık programı için sayısal başarı

notu işlenir. Ulusal ve uluslararası geçerliliği onaylanmış yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip
hazırlık programı öğrencilerinin yeterlik sınavından muaf olduğu, not döküm belgesine EX
harfi olarak işlenir ve not ortalamasında dikkate alınmaz.  

(2) Üniversite tarafından THKU Yeterlik Sınavına eşdeğer kabul edilen sınavlar ve bu
sınavlardan alınması gereken puan veya harf notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

THKU Yeterlik Sınavı Eşdeğerlik Tablosu

THKU YETERLİK PTE PTE
SINAVI TOEFL-IBT TOEFL-ITP Academic General YDS /e-YDS

60 61 500 46 Level 2 55
Sınav sonucuna itiraz 
MADDE 13 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde Bö-

lüm Başkanlığına yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde hata yapılıp ya-
pılmadığına dair inceleme isteyebilir. Başvuru üzerine, Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak
inceleme sonunda hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, Üniversite
Yönetim Kurulu kararı ile gerekli düzeltme yapılır. Bu sürenin bitiminden sonra hiçbir not de-
ğişikliği talebi işleme alınmaz. 

Derslere devam 
MADDE 14 – (1) Yabancı dil hazırlık programlarındaki derslere % 90 devam zorun-

ludur. %10 devamsızlık oranını aşan öğrenciler, hazırlık programı derslerine ve programların
bitimindeki İngilizce yeterlik sınavına giremezler. 
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(2) Yabancı dil hazırlık programında Alpha (temel düzey), Bravo (başlangıç) ve Charlie
(orta düzey)  düzeylerinde öğrenim görmekte olup, devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, ilgili
akademik yılın sonundaki yeterlik sınavına alınmaz. Bu öğrenciler, takip eden akademik yılın
başında yapılacak olan yeterlik sınavına girebilir. 

Kayıt sildirme, kayıt dondurma ve ilişik kesme 
MADDE 15 – (1) Kayıt sildirme, dondurma ve ilişik kesme işlemleri; 6/4/2017 tarihli

ve 30030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. 

Disiplin 
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri; 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi

ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Üniversiteden geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler cezalı olduğu süre içeri-
sinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu öğrenciler diğer öğrenciler gibi öğrenim
ücretlerini öderler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenim ücreti 
MADDE 17 – (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Öğrenim ücretleri her yıl Üni-

versite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrencilerin
her yarıyılın başında, akademik takvimde ilan edilen süreler içerisinde öğrenim ücretini öde-
meleri gerekir.

Notların kaydı 
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin notları, Bölüm tarafından kayıtlara geçirilir. 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 23/3/2016 tarihli ve

29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile
Senato kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Yalova Üniversitesinden:
YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/1/2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede, belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-
rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-
şından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bu-
lunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği
tarihtir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da
en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komis-
yonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak
Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte be-
lirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını ens-
titüye önerir. Bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğrencinin prog-
ramı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından kabul edilen Senato kararları ile belirlenir.
Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik
çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı
atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gere-
kir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sa-
hip kişilerden olabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı be-
lirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüs-
hasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/1/2017 29944
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SĠGORTA HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılay‘ının ihtiyacı olan sigorta hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 

alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No: 32   YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8   Üsküdar/ĠSTANBUL‖ 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 10.10.2017 günü saat 10:00‘a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölümü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 10.10.2017 günü saat 15:30‘da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 8121/1-1 

————— 
ANKARA ĠLĠ, ETĠMESGUT ĠLÇESĠ, TÜRK KIZILAYI CADDESĠ, NO: 1 YERLEġKESĠ 

ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN GAYRĠMENKUL ĠġLETME VE DEĞERLENDĠRME  

FAALĠYET ALANI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ BĠNASININ  

TADĠLAT VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR 

1 - Ankara ili, Etimesgut Ġlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No:1 yerleĢkesi içerisinde bulunan 

Gayrimenkul ĠĢletme ve Değerlendirme Faaliyet Alanı Koordinatörlüğü binasının tadilat ve 

onarımı yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ― Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / ĠSTANBUL‖ 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.  

4 - Ġdari, teknik ve mali Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 10.10.2017 günü saat 10:30‘a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Ġdari ĠĢler Birimi‘ne vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

6 - 2 nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 11.10.2017 saat 14:30‘da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

9 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 8125/1-1 
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ĠġYERĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Aybastı Küçük Sanayi Sitesi 62 iĢyeri yapım 

iĢi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim 

verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

Adresi : Hükümet Caddesi Ġlhan Sokak No:9/1 BakıĢ Matbaası 

Aybastı/ORDU 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 62 adet iĢyeri yapım iĢi  

b) Yapılacağı yer : Aybastı/ORDU  

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/06/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır  

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 11.924.000 TL 

f) Geçici Teminatı :      834.680 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 05/10/2017 - Saat:10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin 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 Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80‘i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; her türlü bina yapım iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Mimar veya ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ 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 müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin %7‘si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.  

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede 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 Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir 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 ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi BaĢkanlığının Hükümet Caddesi Ġlhan Sokak 

No:9/1 BakıĢ Matbaası Aybastı/ORDU adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Kooperatifimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 8077/2-2 
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1 (BĠR) KALEM CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem 

cihaz alım iĢi, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3‘üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4‘üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esasların 20‘nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/453021 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit- 

Atakum / SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel  : 0 (362) 312 19 19/7091-7090 

  Faks: 0 (362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi  : pyo@omu.edu.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - - - 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Dijital Renkli Baskı Sistemi, 1 Adet (Komple) 

b) Teslim yeri/yerleri  : ĠletiĢim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 

c) Teslim tarihi  : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) 

takvim günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/Ġhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi BaĢkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit 

Atakum/SAMSUN 

b) Tarihi ve saati : 1) Tarih: 06/10/2017 - Saat: 14.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri yeterlik baĢvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir.  

4.1.1. Yeterlik baĢvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki 

faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale 

üzerinde kalan isteklinin sözleĢme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 

sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun 

olarak sunması gerekmektedir. 
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4.1.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

4.1.3. Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu, 

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menĢei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) Ġstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik Ģartnamede karĢılık gelen 

maddelere göre karĢılaĢtırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaĢeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.  

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında Ġhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere Ġstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar Ġdareye kurulu ve çalıĢır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taĢınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karĢılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalıĢır durumda olan bir kurum yada kuruluĢta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.  

4.1.5. Ġsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik Ģartnamede belirtilen 

belgeler. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1)‘ de yer alan belgelerin her 

bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.  

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala iliĢkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ‗na (TĠTUBB) kayıtlı olması ve TĠTUBB‘da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (Ġnternet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)  

4.2.2. Ġsteklinin kendi adına veya anlaĢmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiĢ TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dıĢındaki teklifler için sunulmalıdır.)  

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
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c) Aday veya istekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

6 - Ġhale idari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- 

Türk Lirası karĢılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi BaĢkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. Ġhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme 

Daire BaĢkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 

7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanı 

iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ġhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.‖  

7.2. Ġhaleye baĢvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge; ) 

8 - BaĢvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi BaĢkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

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

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.  

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aĢamasında sunulmalıdır.) geçici 

teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 8128/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Ġstanbul Ġli, Üsküdar Ġlçesi, Çengelköy (Mehmet Akif Ersoy) 

Mahallesi, 164 pafta, 1151 ada, 183 parsel sayılı, iĢgalli arsa nitelikli, 17.996,46 m² alanlı, imar 

planında ―Konut Alanı‖ lejantında kalan ve aĢağıda nitelikleri belirtilen taĢınmazın tamamı 2886 

sayılı Devlet Ġhale Yasasının 35/a maddesine göre Kat KarĢılığı ĠnĢaat Yöntemiyle Kapalı Teklif 

Usulü ihale ile satılacaktır. 

 

İlçe 

Mahalle 

Pafta, 

Ada, 

Parsel 

Alanı 

(m2) Cinsi 

İmar 

Durumu 

Kat Karşılığı 

İnşaat Oranı+ 

Artırıma Esas 

Muhammen Bedel 

Geçici 

Teminat 

Bedeli 

İhale 

Tarihi 

Saati 

Üsküdar/ 

Çengelköy 

164 

1151 

183 

17.996,46 Arsa Konut 
%50+ 

10.000.000,00.-TL 
4.500.000,00.-TL 

28.09.2017 

11:00 

 

1 - Ġhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 28/09/2017 tarihinde PerĢembe günü saat 

11.00‘de Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır. 

2 - Kat KarĢılığı ĠnĢaat Yöntemiyle taĢınmaz mal satıĢ ihalesi Ģartnamesi Üsküdar 

Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, ÇavuĢdere Caddesi, No: 35 

Üsküdar/ĠSTANBUL adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü‘nden 

ücretsiz görülebilir ve 1.000,00.-TL (Bintürklirası) ücret karĢılığında satın alınabilir. Ayrıca 

www.uskudar.bel.tr adresinden Ģartnamesine ulaĢılabilir. 

3 - Ġhaleye çıkarılan taĢınmazın; 

a) Kat KarĢılığı ĠnĢaat Oranı + Artırıma Esas Muhammen Bedel = %50 + 10.000.000,00-TL 

(Yüzdeelli + Onmilyontürklirası) 

b) Geçici Teminat Miktarı = 4.500.000,00.-TL (DörtmilyonbeĢyüzbintürklirası)‘dır. 

4 - Ġhaleye Katılabilme ġartları 

Ġhaleye katılacak istekliler teklif dosyası ile beraber aĢağıda yazılı belgeleri usulüne 

uygun olarak hazırlayarak en geç 28/09/2017 PerĢembe günü saat 10:30‘a kadar Üsküdar 

Belediyesi, Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü‘ne teslim etmek mecburiyetindedirler. 

a) Adres Beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı 

b) Ġkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge 

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 

- Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

- Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Ġmza Sirküleri: 

- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi, 

- Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun), 

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı Yasaya uygun, Ġstekliler söz konusu gayrimenkulün 

ihalesine katılabilmek için 4.500.000,00.-TL (DörtmilyonbeĢyüzbintürklirası) tutarında geçici 

teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.) 

g) Vekâletname ve imza sirküleri: Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter 

tasdikli imza sirküleri. 

h) Ortak GiriĢim Beyannamesi ile Ortaklık SözleĢmesi: Ortak giriĢim olması halinde 

Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi ile Ortaklık SözleĢmesi (ihale üzerine kaldığında noter 

tasdiki yapılacaktır). Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her birinin (c) ve (d) 

fıkralarına göre temin edecekleri belgeler. 

i) Mali Durum Belgeleri: Ġstekli firmaların bu iĢi yürütebilecek mali kapasiteye sahip 

olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem 

de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans 

kurumlarından alacakları ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya Ģubesinden teyitli Banka 

Referans Mektuplarının bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit kredi toplamlarının 

15.000.000,00-TL (On beĢmilyon Türk Lirası)'den az olmadığını, ortaklık olması halinde 

ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın en az % 50 sini, geri kalanını da diğer ortakların 

sağlayabildiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teĢkil eden firmalardan en az birinin 

yukarıdaki Ģartı karĢılayabilmesi durumunda diğer ortaklardan bu Ģart aranmaz. Bu kriter birden 

fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamıĢ nakit kredi tutarları toplamlarıyla 

sağlanabilir. 

Toplam Ciro: Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 

tabloları ve bitirilen veya taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının 

parasal tutarını gösteren faturaların yeminli mali MüĢavir veya Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir 

ya da Vergi dairelerince onaylanmıĢ nüshalarını verecektir. Toplam cironun veya fatura tutarları 

toplamının en az 30.000.000,00-TL (Otuzmilyontürklirası) olması gerekmektedir. Bu kriterlerden 

herhangi birini bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

j) ĠĢ Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son onbeĢ yıl içinde kendilerine ait ve 

tek bir iĢ kapsamında en az toplam 10.000 m2 komple bina inĢaatını tamamlamıĢ olduklarını 

gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iĢ deneyim olarak kabul edilecektir. 

Benzer ĠĢ Olarak Kabul Edilecek ĠĢler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, 

Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, Ġmalathane, Fabrika vb. tamamlanmıĢ 

inĢaat iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

k) Teknik Personel Taahhütnamesi: Ġsteklinin, iĢ kapsamında teknik personeli temin 

edeceğine veya çalıĢtıracağına dair taahhütname. 

l) Makine, Araç Taahhütnamesi: Ġsteklinin, iĢ kapsamında araç ve iĢ makinalarını temin 

edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

m) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu'nun 6. 

maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

5 - Ġhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri 

ödemek istekliye aittir. 
6 - Ġsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ģartnamede belirtildiği Ģekilde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 28/09/2017,  
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Saat: 10:30‘a kadar Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, ÇavuĢdere 
Caddesi, No: 35 Üsküdar/ĠSTANBUL adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve Ġstimlak 
Müdürlüğü‘ne sıra numaralı alındılar karĢılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar 
komisyon baĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Postadaki 
gecikme sebebiyle değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit 
edilir. Komisyon baĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz. 

7 - Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Ġdaresinin saat ayarı esastır. 
8 - Ġhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi 

yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 
Ġlan olunur. 8133/1-1 

—— • —— 
TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SĠNCAN-ESKĠġEHĠR ELEKTRĠFĠKASYON  

SĠSTEMĠ ĠÇĠN OTOMATĠK GERGĠ CĠHAZI ALIM ĠġĠ  
(MAL ALIMI) ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
Ġhale Kayıt No : 2017/448721 
1 - Ġdarenin: 
a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey-

Yenimahalle / ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 0515 / Dahili: 8781 - Fax: 0 312 211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi : huseyinbal@tcdd.gov.tr 
Ġhale konusu hizmetin adı ve süresi: 
TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SĠNCAN-ESKĠġEHĠR ELEKTRĠFĠKASYON 

SĠSTEMĠ ĠÇĠN OTOMATĠK GERGĠ CĠHAZI ALIM ĠġĠ (MAL ALIMI) 
(Teslim Süresi: 100 (YÜZ) gündür) 
1 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiĢtir. 

2 - Ġhalenin Saati: 10/10/2017 Salı günü, saat: 10.00 
3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 10/10/2017 Salı günü saat 10.00‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 
4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD ĠĢletmesi Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV-Dahil 
500,00-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. 8134/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi 
Başkanlığından:  

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete‘de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi Kanunu 
kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. maddesi ile 5216 sayılı Kanunun      
7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara BüyükĢehir Belediye 
Encümenince onaylanmıĢtır. 18.09.2017 tarihinde mesai baĢlangıcında ilanına çıkarılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 
 
Metruk Yapı: 

NO Bina Sahibi Bina Adresi 
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 
Encümeni Karar Tarih ve Sayı 

1 
Malik tespiti 
yapılamadı 

Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, 
Bağlariçi Mahallesi  

1407/1 Sokak No: 72 
24.08.2017-1836/3926 

 8135/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠSTĠMLAKE MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 22.08.2017           Karar No: 515 

Türkiye Petrolleri A.O. Diyarbakır ilinde sahip olduğu ARĠ/TPO/K/L44-c4-1 pafta no‘lu 

petrol iĢletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Bostanpınar-1 lokasyon yolu için gerekli 

olan, ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaĢma 

yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 6. Asliye Hukuk Mahkemesince 

acele el koyma kararı bulunan, Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Ağaçlıdere köyündeki 2 parsel no‘lu 

taĢınmazın 480,14 m2‘lik kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 10‘uncu maddesinin 

ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 

27.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuĢtur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol iĢlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı 

bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaĢma yoluyla satın alınması 

mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 6. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı 

alınan aĢağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen 

Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Ağaçlıdere köyündeki 2 parsel no‘lu taĢınmazın 480,14 m²‘lik kısmının, 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 10‘uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar 

verilmiĢtir. 

Ġstimlakine karar verilen arazinin: 

Ġli : Diyarbakır 

Ġlçesi : Sur 

Köyü : Ağaçlıdere 

 

Parsel No Malikleri Ġstimlaki Ġstenen Miktar (m2) 

2 

Ali AKTAġ (Abdurrahman Oğlu)  

480,14 

Muharrem AKTAġ (Ġsmet Oğlu) 

Veli AKTAġ (Salih Oğlu) 

Hacı AKTAġ (Salih Oğlu) 

Mehmet AKTAġ (Salih Oğlu) 

Remzi AKTAġ (Salih Oğlu) 

Aydın AKTAġ (Mustafa Oğlu) 

Fatma KARAKAġ (Hasan Kızı) 

Latif AKTAġ (Abdurrahman Oğlu) 

Abdusselam TARHAN (Mustafa Oğlu) 

Abdulkerim AKTAġ (Abdurrahman Oğlu) 

Aydın AKTAġ (Mustafa Oğlu)  

 8138/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠSTĠMLAKE MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 22.08.2017           Karar No: 514 

Türkiye Petrolleri A.O.'nın (TPAO) Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu ĠR/TPO/4635 hak 

no‘lu iĢletme ruhsat sahasında yer alan Beykan-101 lokasyon sahası için gerekli olan, ancak, arazi 

maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaĢma yoluyla satın alınması 

mümkün olmayan ve Ergani Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınan 

Diyarbakır ili, Ergani ilçesi, Olgun köyünde bulunan 126 ada 3 no‘lu parselin 611,22 m²‘lik 

kısmı, 126 ada 4 no‘lu parselin 616,27 m²‘lik kısmı, 126 ada 5 no‘lu parselin 1.733,24 m²‘lik 

kısmı, 126 ada 14 no‘lu parselin 1.703,07 m²‘lik kısmı, 126 ada 15 no‘lu parselin 3.558,07 m²‘lik 

kısmı, 126 ada 16 no‘lu parselin 5.514,42 m²‘lik kısmı, 126 ada 17 no‘lu parselin 3.591,04 m²‘lik 

kısmı olmak üzere toplam 17.327,33 m²‘lik kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 

10‘uncu maddesi ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 09.06.2017 tarihli 

dilekçeleriyle müracaatta bulunmuĢtur.  

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu 

yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaĢma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve Ergani Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan 

aĢağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/2000 ölçekli haritada hudutları gösterilen, Diyarbakır 

ili, Ergani ilçesi, Olgun köyünde bulunan 126 ada 3 no‘lu parselin 611,22 m²‘lik kısmı, 126 ada 4 

no‘lu parselin 616,27 m²‘lik kısmı, 126 ada 5 no‘lu parselin 1.733,24 m²‘lik kısmı, 126 ada 14 

no‘lu parselin 1.703,07 m²‘lik kısmı, 126 ada 15 no‘lu parselin 3.558,07 m²‘lik kısmı, 126 ada 16 

no‘lu parselin 5.514,42 m²‘lik kısmı, 126 ada 17 no‘lu parselin 3.591,04 m²‘lik kısmı olmak üzere 

toplam 17.327,33 m²‘lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 10‘uncu maddesi ikinci 

fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiĢtir. 

Ġstimlakine karar verilen arazinin: 

Ġli : Diyarbakır 

Ġlçesi : Ergani 

Köyü  : Olgun 

Parsel No Malikleri Ġstimlaki Ġstenen Miktar (m2) 

3 Mehmet Ali TEKĠN (AHMET Oğlu) 611,22 m² 

4 

Abdurrahman SÜMER (NURĠ Oğlu) 

616,27 m² Abdullah SÜMER(NURĠ Oğlu) 

Cemal SÜMER (MEHMET Oğlu) 

5 Mustafa SÜMER (ALĠ Oğlu) 1733,24 m² 

14 

Saime ÇEVĠK (HALĠT Kızı) 

1703,07 m² 

Burhanettin SÜMER (HALĠT Oğlu) 

Sema ÖZÇELĠK (HALĠT Kızı) 

Sevilay EĞĠLLĠ (HALĠT Kızı) 

Fedile SÜMER (MEHMET ġEFĠK Kızı) 

Mustafa Kemal SÜMER (HALĠT Oğlu) 

15 Ali GEM (ĠSMAĠL Oğlu) 3558,07 m² 

16 Ahmet SÜMER (ABBAS Oğlu) 5514,42 m² 

17 Yusuf SÜMER (NURĠ Oğlu) 3591,04 m² 

Genel Toplam: 17327,33 m² 

 8139/1-1 



Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 18 Eylül 2017 – Sayı : 30184 

 

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Duyurunun BaĢlangıç Tarihi : 20.09.2017 

Son BaĢvuru Tarihi : 04.10.2017 

Üniversitemiz aĢağıda belirtilen birimlerine ―2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği‘nin ilgili maddelerine ve ―BaĢkent Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine‖ uygun Öğretim Üyesi alınacaktır. 

BaĢvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gündür. Süresi içinde 

yapılmayan baĢvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. 

BAġVURULARDA ARANACAK KOġULLAR: 

PROFESÖRLER: 

Profesörlük kadrolarına baĢvuracak adayların; baĢvurdukları birim ve anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmiĢ, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, 

baĢlıca araĢtırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 

6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığı‘na Ģahsen baĢvurmaları 

gerekmektedir. 

DOÇENTLER: 

Doçentlik kadrolarına baĢvuracak adayların; baĢvurdukları birim ve anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmiĢ, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik 

belgesi, yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, 

Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığı‘na Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. 

YARDIMCI DOÇENTLER: 

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına baĢvuracak adayların; baĢvurdukları birim ve anabilim 

dalı ile 2547 sayılı Kanun‘un 23. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava 

girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiĢ, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı 

örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığı‘na Ģahsen 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

 

Fakülte Bölüm 

Kadro Unvanı 

ve Sayısı Açıklama 

FEN - 

EDEBĠYAT 

FAKÜLTESĠ 

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik Bölümü 

Yrd. Doç. Dr. (1) 

Biyoloji alanında Lisans, Moleküler 

biyoloji ve Genetik alanında Yüksek 

Lisans ve doktora derecesine sahip 

olmak. Maya genetiği alanında 

çalıĢmaları bulunmak. Yükseköğretim 

kurumlarında Ġngilizce ders verebilme 

Ģartlarından birini karĢılıyor olmak. 

TIP FAKÜLTESĠ 

BaĢkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017-1 Grup Atama/Yükseltme Toplam 

Yrd. Doç. 

Ankara Toplam 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 1 1 

Temel Tıp Bilimleri/Fizyoloji 2 2 2 

Temel Tıp Bilimleri/Tıbbi Mikrobiyoloji 1 1 1 

Toplam 4 4 4 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2017/10824 Ankara Ticaret Odasının, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 84 üncü Maddesi
Gereğince 2017 Yılının Ekim Ayında Başlayıp Kasım Ayında
Tamamlanması Gereken Organ Seçimlerinin, 2018 Yılının Nisan
Ayında Yapılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği
— Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kafkas Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Gıda Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği
— Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


