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YÖNETMELİKLER
Siirt Üniversitesinden:
SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul
ve meslek yüksekokullarının ön lisans ve lisans kayıt, eğitim-öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Siirt Üniversitesinin Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki kayıt, eğitim-öğretim ve
sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5,14, 43, 44, 45, 46 ve 49 uncu maddeleri ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 5, 6 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
c) Kurul: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu,
ç) Çift anadal programı: Başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin üniversitenin iki diploma programından eşzamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini
sağlayan programı,
d) Değişim programları: Yurt içi/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla protokol
çerçevesinde yürütülen programları,
e) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders 1 krediyi, öğretim programındaki uygulamalı derslerin 1 saati ½ krediyi,
f) Ortak diploma programları: İlgili birim kurulunun kararı, Senatonun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumuyla imzalanan protokol ve anlaşmalar çerçevesinde ortaklaşa yürütülecek lisans/ön lisans eğitimine yönelik diploma programını,
g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Siirt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
h) Rektörlük: Siirt Üniversitesi Rektörlüğünü,
ı) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,
i) Sertifika programı: Üniversitede bir uzmanlık alanına yönelik bağımsız olarak açılan
ve dersleri ön lisans ve lisans programlarına ders transferi yapılamayan programı,
j) Uzaktan eğitim: Öğretim etkinliklerinin bilişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı
etkileşimine dayalı eşzamanlı/eşzamansız biçimde verilen öğretimi,
k) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
l) Üniversite Yönetim Kurulu: Siirt Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
m) Yandal programı: Üniversitede bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen
koşulları taşıması kaydıyla, Üniversite içinde ayrı bir lisans programı anlamı taşımayan ve diploma programı yerine geçmeyen ve belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersin karşılığında
sertifika verilen programını,
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n) Yönetim Kurulu: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt-Kabul, Kayıt Yenileme, Kayıt Sildirme, İlişik Kesme,
Yatay ve Dikey Geçişler, Kayıt Dondurma
Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü, ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına
göre yapılır.
(2) Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri,
Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde Rektörlüğün belirleyeceği usul ve esaslara göre
Üniversite tarafından yapılır.
(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Rektörlük tarafından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.
Kayıt işlemleri
MADDE 6 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt tarihleri
ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında yapılır. Belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar
kayıt haklarını kaybeder. Kayıt için istenilen belgeler ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenir.
(2) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, edevlet üzerinden veya Üniversite tarafından belirlenip ilan edilen kayıt merkezlerinde şahsen
ya da belirlediği yasal vekili aracılığıyla kayıt yaptırabilir. Öğrencinin adrese dayalı nüfus kayıt
sisteminde yer alan adresi veya kayıt işlemlerinde beyan etmiş olduğu tebligat adresidir.
(3) Kayıt için istenen belgelerin e-devlet üzerinden doğrulanması durumunda belge istenmeksizin adayın kaydı yapılır ancak e-devlet üzerinden sorgulanmayan/doğrulanamayan
belgelerin ise aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin
olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin
sunduğu bilgi ve belgelerin doğru olmadığı anlaşılırsa ilgili yönetim kurulu tarafından kayıtları
iptal edilir. Söz konusu şahıslara verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilerek haklarında
gerekli kanuni işlem yapılır.
(4) Üniversiteye kayıt olmak isteyen yabancı uyruklu adaylar ile Üniversitenin başka
bir yükseköğretim kurumu ile uluslararası ortak yürüteceği programlara kayıt yaptıracakların
kayıt işlemleri, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.
(5) Kayıt için belirtilen sürelerde kesin kayıt işlemlerini yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.
(6) Öğrenci, Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversite tarafından belirlenen esaslara
göre kaydını yaptırır.
Kayıt yenileme ve ders kayıt koşulu
MADDE 7 – (1) Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri kayıtlı oldukları programdaki tüm
dersleri almakla yükümlüdür. Lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli derslerden
oluşur. Seçmeli dersler, öğrencinin zorunlu dersler dışında kendi alanı içinden veya dışından
ve kendi isteği ile aldığı derslerdir. Öğrenci bu dersi, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders
adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi başka programların aynı dönemdeki ortak seçmeli
dersler arasından da seçebilir.
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(2) Öğrenci, hiç almadığı ya da devam şartı sağlamadığı ders/dersleri öncelikle almak
zorundadır. Bu dersler farklı dönemlerde ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile
bulundukları döneme ait dersleri alır. Derslerin toplamı öğrenci danışmanının onayını almak
kaydıyla her yarıyılda en az 30 AKTS, üçüncü yarıyıldan itibaren şartları sağlaması durumunda
en çok 45 AKTS, yaz okulunda açılan derslerden ise en çok 3 dersi geçmemek şartıyla en fazla
16 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Yaz okulu sonu itibarıyla mezun olma durumundaki
öğrenci ise 4 dersi geçmemek üzere en fazla 20 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin aldıkları derslerin başarı notları genel ağırlıklı not ortalamasına
katılır.
(3) Öğrenciler; her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde bilgisayar ortamında kayıtlarını yenilemek ve danışmanlarına onaylatmak zorundadır. Ancak harç
yatırmakla yükümlü olan öğrenciler, harçlarını yatırdıktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir. Ders kayıt sürecinde haklı veya geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen, ayrıca
mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrenciler; o yarıyıldaki derslere,
sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mazeretleri nedeniyle kayıt süresi
içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin, kayıt yenileme süresinin bitimini izleyen beş işgünü içerisinde ilgili birime dilekçe ile başvurması gerekir. İlgili yönetim kurulu tarafından
mazeretlerinin uygun görülmesi halinde kayıt işlemi yapılır. Öğrenci akademik danışmanının
onayını almak koşuluyla ilgili dönemin ekle/sil haftası içinde ders değiştirebilir, ders bırakabilir
veya yeni derse/derslere kaydolabilir.
(4) Ders/derslere kayıt ve yenileme işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup bu
işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler.
(5) Üçüncü yarıyıldan itibaren ön şartlı dersler hariç, kayıtlı oldukları programda bulundukları yarıyıla kadar almaları gereken derslerin tümünü alarak başarılı olan ayrıca genel
akademik başarı not ortalamaları 3.00 ve üstü olan öğrenciler, bir yarıyılda alabileceği azami
45 AKTS’yi aşmayacak şekilde bir üst sınıftan en fazla 15 AKTS’ye karşılık ders alabilir.
Kayıt dondurma
MADDE 8 – (1) Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin derslerin başlama tarihini takip
eden üçüncü haftanın son işgünü mesai bitimine kadar dilekçe ile müracaatta bulunmaları gerekmekte olup bu tarihten sonraki kayıt dondurma talepleri işleme alınmaz. Kayıt dondurmak
isteyen öğrenciler kayıt dondurma talepleri için ilgili akademik birimin öğrenci işlerine başvurur. Talebin uygun görülmesi halinde başvuru tarihi esas alınarak kayıt dondurma işlemi
ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile öğrenci otomasyon sistemine işlenir. Öğrenciye bir yarıyıl veya bir öğretim yılı süreyle izin verilebilir. Bu izin, toplam öğrencilik süresinde iki yılı
(dört yarıyılı) geçemez. Bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik
haklarından yararlanamaz. İzni biten öğrenci, ayrıldığı yarıyıl başından itibaren öğrenciliğine
devam eder. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak, daha önce katkı payı ödenmiş ise iade edilmez. Öğrencinin kayıt dondurduğu sürede öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı ödeyip ödemeyeceği ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Öğrenciler, kayıt dondurma başvurularının sonuçlarını izlemek ve öğrenmekle yükümlüdür.
(2) Öğrencinin kaydının dondurulabilmesi için haklı ve geçerli nedenlerin bulunması
gerekir. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:
a) Sağlık sorunu nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bunu üniversite
hastaneleri veya diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi,
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar
dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararıyla ara verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir yazıyla belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
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ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da ağır hastalığı halinde bakacak
başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu
belgelendirmesi ve bu durumun ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilebilir olması,
d) Ekonomik nedenlerle izin talep eden ve bu durumunu belgeleyen öğrencinin, ilgili
yönetim kurulunun izniyle eğitim ve öğretimine ara verilmesi,
e) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet halinin veya 13/1/1985 tarihli ve
18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli olarak çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,
f) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alınması,
g) Öğrencinin tutukluluk hali,
ğ) İlgili birim yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilecek diğer hallerin
ortaya çıkması.
Kayıt sildirme
MADDE 9 – (1) Öğrenciler; ilgili birime dilekçe ile başvurarak kendi istekleriyle kayıtlarını sildirebilirler. Kaydı silinen öğrenciye, ödemiş olduğu harç ve ücretler iade edilmez.
İlişik kesme
MADDE 10 – (1) Öğrencilerin aşağıda belirtilen durumlarda Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.
b) Öğrencinin sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğini, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi ve raporun ilgili yönetim kurulu tarafından kabul
edilmesi.
(2) Kendi isteği ile kaydı silinen veya mezun olarak Üniversiteden ayrılan öğrencilerin
ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.
(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.
(4) Azami öğrenim süresi içinde 4 yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen
ve kayıt yenilemeyen öğrenci için ilgili birimin teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayıyla
öğrencinin ilişiği kesilir.
(5) Yatay geçiş yolu ile başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin
Üniversiteyle ilişiği kesilir.
Yatay ve dikey geçişler
MADDE 11 – (1) Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27561
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının Siirt Üniversitesine bağlı lisans programlarına
dikey geçişleri 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar
Eğitim-öğretim türleri
MADDE 12 – (1) Üniversitede, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile örgün
eğitim, yaygın eğitim, ikinci öğretim, açıköğretim, uzaktan eğitim, programları açılabilir.
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Eğitim-öğretim takvimi ve dönemleri
MADDE 13 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda eğitim-öğretim, Senatonun belirlediği akademik takvime göre yürütülür.
(2) Bir eğitim-öğretim yılı yarıyıl esasına göre yapılır. Eğitim-öğretim süresi bir yılda
güz ve bahar olmak üzere en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Senato gerekli gördüğü
hallerde yarıyıl sürelerini değiştirebilir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 14 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl
içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde
belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek
koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara
katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(2) Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz; ancak
Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğretim süresinden ve devamsızlıktan sayılır.
Eğitim-öğretim programları
MADDE 15 – (1) İlgili birimlerde; teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, staj, uygulama, klinik, atölye ve laboratuvar çalışmaları ve inceleme, gezi, ödev,
bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet-bitirme tezi,
proje ve benzeri diğer etkinlikler yer alabilir.
(2) Eğitim programlarında yer alacak zorunlu teorik ve uygulamalı derslerin yarıyıllara
dağılımı, yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim dalının önerisiyle ilgili kurullarca düzenlenerek Senatonun onayına sunulur. Seçmeli dersler bölüm/anabilim dalının önerisi, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayıyla açılır veya kaldırılır. Eğitim programlarında görev alacak
öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek ilan edilir.
(3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri, bütün öğrenciler
için verilen zorunlu ortak derslerdir. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve
uygulanır.
(4) Eğitim-öğretim programlarında staj, işyeri eğitimi olan fakülte/yüksekokul/meslek
yüksekokullarında, öğrencilerin staja, işyeri eğitimine başlama şartları ile uygulama esasları,
eğitim-öğretimin özelliği göz önünde bulundurularak, ilgili kurulun teklifi ile Senato tarafından
düzenlenir. Eğitim-öğretim programlarında zorunlu staj olmayan fakülte/yüksekokul/meslek
yüksekokullarında ise isteğe bağlı olarak öğrenci staj yapabilir. Bu öğrenciler içinde staja başlama şartları ile staj uygulama esasları için aynı usul uygulanır.
Derslerin kredi değerleri
MADDE 16 – (1) Haftada bir saat teorik ders, iki saat teorik ders uygulaması, laboratuvar, atölye ve klinik çalışması gibi uygulama çalışmaları ve üç saatlik inceleme, gezi, ödev,
sınava hazırlanma, bireysel çalışma, mezuniyet tezi, proje çalışmaları gibi diğer etkinlikler bir
kredidir. Alınan derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) karşılık gelen kredi değerleri bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.
(2) Bir akademik yılı herhangi bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak tamamlamak için gereken toplam çalışma zamanına göre ilgili dersin ne kadarlık çalışma gerektirdiğini belirtmek için AKTS kullanılır. 1 AKTS, 25-30 saatlik öğrenci çalışma yükü karşılığı
olup bir akademik eğitim-öğretim yılı 60 AKTS ve 1500-1800 saat iş yüküne tekabül eder.
Dört yıllık lisans programlarının en az 136 kredi, iki yıllık ön lisans programlarının ise en az
68 kredilik dersleri kapsaması gerekmektedir.
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(3) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için ön lisans programlarında en az 120, lisans
programlarında en az 240 AKTS almış olması gereklidir.
Ön koşullu dersler
MADDE 17 – (1) Ön koşullu dersler ve koşulları, bu dersleri veren bölüm tarafından
gerekçeleri belirtilerek ilgili kurula önerilir ve bu kurulların onayından sonra kesinleşir. Ön
koşul niteliğindeki dersler başarılmadıkça ön koşula bağlı olan dersler alınmaz.
Derslere devam
MADDE 18 – (1) Öğrenciler; derslere, uygulamalara, öğretim elemanlarınca uygun
görülen çalışmalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Teorik derslerin %30’undan, uygulamalı derslerin %20’sinden
fazlasına katılmayan öğrenci o dersin sınavlarına giremez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Yükümlülükleri ve Sınavlar
Sınav çeşitleri ve düzenlenmesi
MADDE 19 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme
sınavı, tek ders sınavı ve muafiyet sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı
hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Güz ve bahar dönem sonu (final) sınavları,
ait oldukları yarıyıl sonlarında yapılır. Dönem sonu sınavlarının yapılacağı yer, dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce belirlenir ve ilk sınavdan en az on gün önce ilan edilir. Öğrenciler, ilan
edilen gün, saat ve yerde sınava girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında
bulundurmak zorundadırlar. Ara sınava mazereti nedeniyle katılmayan öğrenciler hariç, diğer
öğrenciler sınavlara katılmazlarsa başarısız sayılır.
(2) Sınavlarda kopya çekenler, kopya çekme girişiminde bulunanlar veya kopya çekilmesine yardım edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çekilmesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler, o sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav not
çizelgeleri ve sınav kâğıtları sınavın yapıldığı dönem sonuna kadar ilgili birimin öğrenci işleri
bürosuna teslim edilir. Sınav not çizelgeleri ve sınav kâğıtları, ilgili birim tarafından mezuniyetten sonra en az iki yıl saklanır.
(3) Engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak mevcut mevzuat
çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulunca özel eğitim-öğretim programı ve sınav yöntemleri
uygulanabilir.
Sınav çeşitleri
MADDE 20 – (1) Üniversitede uygulanan sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl
sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve muafiyet sınavından oluşur.
Ara sınav
MADDE 21 – (1) Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla, ara
sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme esasları fakülte/yüksekokul kurulu kararı ile
belirlenir. Aynı yarıyıla ilişkin derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir.
Mazeret sınavı
MADDE 22 – (1) Ara sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili
yönetim kurulunca kabul edilenler; ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlık/yüksekokul
müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret
sınavı yapılmaz. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Rektörlükçe Üniversiteyi
temsil etmek üzere görevlendirilen öğrenciler mazeret sınavına alınır.
(2) Sağlık mazereti nedeniyle ara sınava veya ara sınavlara giremeyen öğrencilerin giremedikleri ara sınav veya sınavlara girebilmeleri için; herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık
kuruluşuna giriş yaptırılan saatin gösterildiği sağlık raporu almış olmaları gerekir. Yönetim
kurulu sağlık raporu üzerindeki saati kontrol ederek öğrencinin mazeret sınavına girip/girmemesine karar verir. Öğrenci, rapor süresince devamsız sayılır.
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(3) Sağlık raporu alarak mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, sağlık raporlarını
bağlı bulundukları akademik birimin sekreterine raporun alındığı tarihten itibaren 5 işgünü içerisinde ulaştırmak zorundadır.
(4) Ara sınavına girilen dersler için sağlık raporu kabul edilmez.
Yarıyıl sonu sınavı
MADDE 23 – (1) Yarıyıl sonu sınavı, dersin devam koşulunun yerine getirilmiş olması
kaydıyla yarıyıl sonunda ilgili kurullar tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.
Bütünleme sınavı
MADDE 24 – (1) Bütünleme sınavına, yarıyıl sonu sınavına girme hakkına sahip olduğu halde sınava katılamayan veya sınava girdiği halde başarısız olan öğrenciler girebilir.
Tek ders sınavı
MADDE 25 – (1) Mezuniyet durumunda olup sadece bir dersten başarısız olan öğrencilere güz ve bahar yarıyılı sonunda tek ders sınavı açılır. Yapılacak sınavda alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir. Öğrencinin gireceği tek ders sınavının ait olduğu yarıyıl için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini yatırması zorunludur. Tek ders
sınavıyla ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Eğitim-öğretim programındaki tüm dersleri alıp da devam koşulunu sağlayan, ancak
mezuniyetleri için başarısız tek dersi kalan öğrenciler ilgili yarıyılda dersin açılıp açılmadığına
bakılmaksızın akademik takvimde belirtilen sürelerde ilgili bölüm başkanlığına başvurularını
yaparak, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girebilirler.
b) Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek geçer not aldığı
halde mezun olmak için gereken 2,00 GANO’sunu sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir
dersten, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek
ders sınav hakkı verilir.
c) Tek ders sınavı sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi genel not ortalamasını 2,00’ye yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.
(2) Bitirme çalışması, yönlendirilmiş çalışma ve yaz stajı gibi uygulamaları tamamlamamış öğrenciler de tek ders sınavına girebilirler.
Muafiyet sınavı
MADDE 26 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan birimlere yeni kaydolan öğrenciler için eğitim-öğretim yılı başında ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet
sınavı açılabilir. Bu sınav ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
(2) Önceki öğrenmelerin tanınması amacıyla Senato kararı ile başka ortak zorunlu derslerden de muafiyet sınavı açılabilir.
Sınavlara giriş şartları
MADDE 27 – (1) Muafiyet sınavı dışındaki sınavlara girebilmek için; kayıt yenilemiş
olmak, teorik derslerin en az % 70'ine devam etmek, uygulamalı derslerin uygulamalarının en
az % 80'ine katılmak ve uygulamalarda başarılı olmak gerekir. Ancak, teorik derslerde bir defa
devam almış olan öğrenci, bir daha devam etmek zorunda değildir. Uygulamalarda başarısızlık
halinde ders tekrar alınır.
(2) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gerektiğinde bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna ilgili kurul karar verir.
Ders başarı notu
MADDE 28 – (1)Bir dersteki başarı notu, öğrencinin yıl içerisindeki aktivitelerinin ve
sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir.
(2) Eğer bir derste herhangi bir aktivite yapılmamışsa öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için; yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında en az 50 puan almak koşuluyla, ara sınavlarının ortalamasının %40'ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav sonuçlarının %60'ının
toplamı aşağıdaki tabloya göre harf notu ve katsayısı olarak derecelendirilir.
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(3)Yıl içindeki çalışmalarından ara sınav dışında kalan ödev, proje gibi tüm aktiviteler
“Diğerleri” olarak adlandırılır ve değerlendirme sonucu otomasyon sisteminde ayrı bir not olarak girilir. Bu aktivitelerin başarı notuna katkı oranı ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.
Herhangi bir dersten yapılacak aktivitelerin başarı notuna katkısı ilgili yönetim kurulu kararı
alınarak birim öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir.
(4) Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notunun,
tam notun % 50’sinden, ders başarı notunun da tam notun % 50’sinden az olmaması gerekir.
(5) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak bu maddede belirtilen hususlar
göz önünde tutularak, öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlardan biri verilir:
NOT ARALIĞI
HARF NOTU KATSAYI
DERECELER
90-100
AA
4,00
GEÇER
86-89
AB
3,75
GEÇER
81-85
BA
3,33
GEÇER
76-80
BB
3,00
GEÇER
70-75
BC
2,75
GEÇER
65-69
CB
2,33
GEÇER
60-64
CC
2,00
GEÇER
57-59
CD
1,75
KOŞULLU GEÇER
54-56
DC
1,33
KOŞULLU GEÇER
50-53
DD
1,00
KOŞULLU GEÇER
0-49
FF
0,00
GEÇMEZ*
F1
GEÇMEZ, DEVAMSIZ
F2
GEÇMEZ, SINAVA GİRMEDİ
G
GEÇER (Kredisiz Dersler)
K
GEÇMEZ (Kredisiz Dersler)
M
GEÇER (Muaf Edilen Dersler)
a) F1 notu: Devamsız, genel ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen devamsız olan öğrencilere de ara sınav notu olarak F1 notu verilir.
b) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sınava girmeyen öğrencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir.
c) G notu: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciler için verilir.
ç) K notu: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciler için verilir.
d) M notu: Öğrencinin muaf tutulduğu dersler için verilir.
(6) Öğrencinin bir programda üst sınıftan ders alabilmesi için o eğitim-öğretim yılının
bahar dönemi sonunda en az 1,80 Ağırlıklı Not Ortalamasını sağlaması gerekir. Genel akademik
başarı not ortalaması 1,80’in altında kalan öğrencilerin ortalamalarını 1,80’e yükseltebilmek
için notu CD ve altı olan derslerden tekrar ders almaları gerekmektedir.
(7) Öğrencinin bir programdan mezun olabilmesi için alması gereken tüm dersleri başarmış ve genel akademik başarı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Ortalaması
2,00’nin altında kalan öğrencilerin ortalamalarını 2,00’ye yükseltebilmek için notu CD ve altı
olan derslerden tekrar ders almaları gerekmektedir.
Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, dönem sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin dönem
akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir. Bir yarıyılın akademik başarı not ortalamasını hesaplamak için; öğrencinin
bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği notlar ile o derslerin AKTS kredisi değerlerinin çarpımından oluşan toplam AKTS kredisi bulunur, daha sonra bütün derslerden alınan toplam
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AKTS kredisi, derslerin AKTS kredisi değerleri toplamına bölünür. Bu değer akademik başarı
not ortalaması olarak adlandırılır. Genel akademik başarı not ortalaması yarıyıl akademik başarı
not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren
almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 30 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının otomasyon sisteminde ilan edilmesinden itibaren beş işgünü içerisinde ilgili bölüme dilekçe vererek itiraz edebilirler. İtirazlarla ilgili esaslar şunlardır:
a) İtiraz üzerine, maddi hata yönünden sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından,
konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç üç işgünü içerisinde incelenir, sonuç
yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir, ilgili birimce iki işgünü içerisinde sonuç ilan
edilir.
b) Sonucun ilanı itibariyle iki işgünü içerisinde, ikinci defa itiraz edilmesi halinde, müracaat ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Dekan veya müdür, ilgili kurulun kararı ile dersi okutan öğretim elemanı dışında ilgili bölümdeki öğretim elemanlarından en az üç kişilik komisyon
kurarak, sınav evrakını yeniden incelettirir, en geç iki işgünü içerisinde inceleme tamamlanarak
sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir, ilgili birimce iki işgünü içerisinde sonuç
ilan edilir.
(2) Öğrenci itirazı olmadan ilan edilen sınav sonucunda herhangi bir maddi hatanın öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme talebini ve gerekçeli
başvurusunu akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine
girilmesinin son gününden itibaren iki işgünü içerisinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapmak
zorundadır.
(3) Not değişikliği, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ivedi olarak Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına bildirilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrenci otomasyon sisteminde gerekli düzeltme yapılır.
Muafiyet ve intibak
MADDE 31 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek, birinci sınıfa kesin kaydını
yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren on
beş gün içinde başvurmaları halinde, daha önce kayıtlı oldukları diğer yükseköğretim kurumlarından başarmış oldukları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilir.
Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz. AKTS değerleri dikkate alınarak eğitime başlayacağı yarıyıl aşağıdaki tabloya göre yapılır. Ancak; ön lisans programında 2 nci sınıfa intibakı yapılan öğrenci, mezun olabilmek için Siirt Üniversitesinden en az 30 AKTS’lik ders almalıdır. Lisans programında 4 üncü sınıfa intibakı yapılan öğrenci mezun olabilmek için Siirt
Üniversitesinden en az 60 AKTS’lik ders almalıdır. Bu durumda intibak ettirilen süre azami
öğrenim süresinden düşülür.
Kredi Transferi Yapılan AKTS Toplamı
Sınıf
0-45
1
46-90
2
91-135
3*
136-180
4*
* Ön lisans öğrencileri hariç.
(2) Muafiyet başvurusunda bulunulan her dersin AKTS’sinin en az eşdeğer olması ve
ders içeriklerinin en az %75 uyumlu olması gerekmektedir.
(3) Diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı derslerin notları okumuş olduğu üniversitenin not geçme sistemine göre başarılı ise o dersler muaf edilir. Muaf olunan dersler genel
akademik ortalamasına katılmaz ve transkript belgesinde (M) ile gösterilir.
(4) ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin muaf edilen derslerin notları genel akademik ortalamaya katılmaz.
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(5) Öğrencilerin yaz okulunda diğer üniversitelerden alarak başarılı olduğu derslerin
notları otomasyon sistemine işlenerek genel not ortalamasına dahil edilir.
(6) İntibak ettirildiği üst sınıfta öğrencinin alması gereken haftalık ders yükü 45 AKTS’ den
fazla olamaz.
(7) Üniversitede lisans programında kayıtlı öğrencinin aynı anda Üniversitede örgün
ön lisans programına devam etmesi durumunda lisans programında başarılı olduğu ders veya
dersleri her yarıyıl başında ön lisans programındaki ders veya derslerden muaf olmak için başvuru yapabilir, ders veya derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilir. Ancak
ön lisans programında başarılı olunan ders veya dersler aynı anda lisans programındaki ders
veya derslere saydırılamaz.
(8) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları arasında
yapılan anlaşmalar uyarınca kurumlar arasında öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim
süresinden sayılır. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar
doğrultusunda uygulanır.
(9) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetleri; öğrencinin kendi program müfredatındaki ders, uygulama, staj ve
benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi ve ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine
ilgili birim yönetim kurulu kararı ile değişim programına gitmeden önce belirlenir.
(10) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı
dersler hakkında, danışmanın önerisi de dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararıyla
intibak işlemi yapılır.
(11) Eşdeğerliliği tanınan ve intibakı yapılan derslerin kredi ve notları, transfer kredisi
olarak sayılır ve öğrencinin not döküm çizelgesine işlenir. Not sistemine göre elde edilen başarı
notlarının 4’lük sisteme dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüştürme tabloları
ve AKTS not dönüşümü sistemi kullanılır.
(12) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye
gelen öğrencilerin işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili birim yönetim kurullarının kararları ile yürütülür. Öğrencilere seçtikleri dersler ve başarı durumlarını
gösterir not döküm çizelgesi verilir.
Kalite süreçleri
MADDE 32 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve
dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından
belirlenir.
Çift anadal programı
MADDE 33 – (1) Çift anadal programına alınacak öğrenciler için Siirt Üniversitesi
Çift Anadal Programı Yönergesindeki usul ve esaslara göre işlem tesis edilir.
Yandal programı
MADDE 34 – (1) Yandal programına alınacak öğrenciler için Siirt Üniversitesi Yandal
Programı Yönergesindeki usul ve esaslara göre işlem tesis edilir.
Yaz okulu
MADDE 35 – (1) Yaz okulunda ders alan öğrenciler için Siirt Üniversitesi Yaz Okulu
Yönergesindeki usul ve esaslara göre işlem tesis edilir.
Özel öğrenci
MADDE 36 – (1) Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin;
kendi üniversitelerindeki hakları saklı kalmak kaydıyla, Siirt Üniversitesinin veya diğer üniversitelerin yükseköğretim programlarından ders alan öğrenciler için Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Özel Öğrenci Yönergesindeki usul ve esaslara göre işlem tesis edilir.

24 Eylül 2018 – Sayı : 30545

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 13

Akademik danışmanlık
MADDE 37 – (1) Eğitim ve öğretimin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak ve
öğrencilerin sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için bölüm başkanlığının önerisi ilgili birim tarafından ders kayıtları başlamadan önce her öğrenci için bir akademik danışman görevlendirilir. Akademik danışmanlar Siirt Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesine göre
faaliyetlerini sürdürür.
Mezuniyet
MADDE 38 – (1) Öğrenciler, bu Yönetmelikte belirtilen koşulları ve kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programları için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek
mezuniyete hak kazanırlar.
(2) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için ön lisans programlarında en az 120, lisans
programlarında en az 240 AKTS kredisi almış olması gereklidir.
Diploma ve diploma eki
MADDE 39 – (1) Diploma ve diploma eki verilmesi için Siirt Üniversitesi Diploma,
Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönerge
doğrultusunda işlem tesis edilir.
Disiplin işleri
MADDE 40 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 41 – (1) Tebligat; öğrencinin kendisine elden veya Üniversiteye bildirdiği
adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır. Ancak Üniversiteye bildirilen adresin eksik veya yanlış
olması halinde MERNİS’teki adresi tebligat adresi olarak kabul edilir. Adrese yapılmış tebligat
öğrenciye yapılmış sayılır.
(2) Öğrenciler, ilgili birim ve Üniversitenin resmi internet sitesinde yapılan duyuruları
takip etmekle yükümlüdür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 43 – (1) 5/6/2012 tarihli ve 28314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından önce kayıt yaptırmış
olan öğrenciler; 43 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine tabidirler.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yalova Üniversitesinden:
YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/10/2010 tarihli ve 27723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova
Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan oluşur. Güz ve bahar
yarıyıllarının her birinin normal süresi on dört haftadır. Yarıyıl sonu sınavları bu süreye dâhil
değildir. Gerekli hallerde bu süre Senatoca uzatılabilir. Eğitim-öğretim yılının başlama, bitiş
ve sınav tarihlerini de içeren akademik takvim her akademik yılın başlamasından önce Senato
tarafından belirlenir ve ilan edilir.”
“(4) Yaz okulu ilgili kurulların kararı ile açılabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Üniversitede, lisans öğretiminin normal süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ile yaz
okulunda geçen süreler hariç dört akademik yıl veya sekiz yarıyıldır.”
“(3) Lisans programlarını tamamlamak için tanınan azami öğretim süresi yabancı dil
hazırlık sınıfı ile yaz okulunda geçen süreler hariç yedi akademik yıl veya on dört yarıyıldır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin mazeretlerinin ilgili kurul
tarafından kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl sonu mazeret sınavları, ilgili kurulca belirlenen tarihte yapılır. Ancak, öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması halinde yeniden belirlenen bir tarihte yarıyıl sonu mazeret sınavı yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Herhangi bir öğretim yılında bir yarıyıl akademik izinli olan veya bir yarıyıl kayıt
yaptırmayan öğrencilerin başarı tespiti, öğrenim gördükleri yarıyıl veya açılması halinde yaz
okulu sonundaki ağırlıklı genel not ortalamasına göre yapılır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf
öğrencilerine başarısız oldukları derslerin her biri için iki adet ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar
sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise
öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme
hakkı tanınır. Bu sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlar sonunda mezuniyet için
kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil
olmak üzere, beş derse indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sınırsız sınav
hakkı kullanan öğrencilerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.”
“(3) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu
durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olan
öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam
ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Üç ders sınavı
MADDE 30 – (1) Normal öğretim süresi içinde bölümün/programın ders planlarında
gösterilmiş derslere yazılmış derse devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına
gelmiş öğrencilerden Staj, proje, uygulama ve bitirme çalışması hariç olmak üzere en çok üç
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dersten başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacı ile her yarıyıl sonunda, dersin açıldığı
döneme bakılmaksızın üç ders sınavı açılır. GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları (DC, DD harf notlu) derslerden de üç ders sınavlarına girebilir. Üç ders sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgili ara sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz.
(2) Üç ders sınavı, yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilanından sonra takip eden dönem
başlamadan önce fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yapılır.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
8/10/2010
27723
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/7/2011
27987
227/6/2012
28336
327/6/2013
28690
416/10/2014
29147
516/6/2015
29388
66/1/2016
29585
71/2/2017
29966

Yalova Üniversitesinden:

—— • ——

YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/10/2010 tarihli ve 27723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova
Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan oluşur. Güz ve bahar
yarıyıllarının her birinin normal süresi on dört haftadır. Yarıyıl sonu sınavları bu süreye dâhil
değildir. Gerekli hallerde bu süre Senatoca uzatılabilir. Eğitim-öğretim yılının başlama, bitiş
ve sınav tarihlerini de içeren akademik takvim her akademik yılın başlamasından önce Senato
tarafından belirlenir ve ilan edilir.”
“(4) Yaz okulu ilgili kurulların kararı ile açılabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Üniversitede, önlisans öğretiminin normal süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ile yaz
okulunda geçen süreler hariç iki akademik yıl veya dört yarıyıldır.”
“(2) Önlisans programlarını tamamlamak için tanınan azami öğretim süresi yabancı dil
hazırlık sınıfı ile yaz okulunda geçen süreler hariç dört akademik yıl veya sekiz yarıyıldır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin mazeretlerinin ilgili kurul
tarafından kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl sonu mazeret sınavları, ilgili kurulca belirlenen tarihte yapılır. Ancak, öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması halinde yeniden belirlenen bir tarihte yarıyıl sonu mazeret sınavı yapılır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Herhangi bir öğretim yılında bir yarıyıl akademik izinli olan veya bir yarıyıl kayıt
yaptırmayan öğrencilerin başarı tespiti, öğrenim gördükleri yarıyıl veya açılması halinde yaz
okulu sonundaki ağırlıklı genel not ortalamasına göre yapılır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf
öğrencilerine, başarısız oldukları derslerin her biri için iki adet ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız
olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler
de dâhil olmak üzere, beş derse indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sınırsız
sınav hakkı kullanan öğrencilerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.”
“(3) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu
durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olan
öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam
ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Üç ders sınavı
MADDE 29 – (1) Normal öğretim süresi içinde bölümün/programın ders planlarında
gösterilmiş derslere yazılmış derse devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına
gelmiş öğrencilerden staj, proje, uygulama ve bitirme çalışması hariç olmak üzere en çok üç
dersten başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacı ile her yarıyıl sonunda, dersin açıldığı
döneme bakılmaksızın üç ders sınavı açılır. GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları (DC, DD harf notlu) derslerden de üç ders sınavlarına girebilir. Üç ders sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgili ara sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz.
(2) Üç ders sınavı, yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilanından sonra takip eden dönem
başlamadan önce fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yapılır.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
8/10/2010
27723
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/7/2011
27987
227/6/2012
28336
327/6/2013
28690
416/10/2014
29147
516/6/2015
29388
66/1/2016
29585
71/2/2017
29966
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:
İlamat No: 2016/896
Sn. Batuhan KANSIZ Dikkatine;
Keşan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 24/06/2015 tarih ve 2014/13 Esas - 2015/347 Karar
sayılı ilamı ile Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan hakkınızda 500,00 TL adli para
cezasının 5 (Beş) taksit ile ödemenize hükmedildiği ve adli para cezasına ilişkin ödeme emrinin
09/08/2018 tarih ve 30504 sayılı Resmi Gazete vasıtası ile ilânen tebliğ edildiği ancak yasal süre
içerisinde adli para cezasına ilişkin müracaatınızın bulunmadığı anlaşılmıştır.
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/3 maddesi
kapsamında; hakkınızda hükmolunan 500,00 TL adli para cezası 12/09/2018 tarih ve 2016/896
İlm. Sayılı 25 gün hapis veya 50 saat kamuya yararlı bir işte çalışma kararına çevrilmiştir.
Adli Para Cezasının Hapse Çevrilmesi ve Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma Kararını
aldıktan itibaren 10 gün içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza veya bağlı bulunduğumuz en
yakın Yargı sınırları içerisindeki Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmeniz gerekmektedir.
Haklı, geçerli ve gerektiğinden belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen
süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda Yakalama
Emri çıkarılacağı ilanen tebliğ olunur.
İlamat No

Adı Soyadı

2016/896

Batuhan KANSIZ

Ceza Miktarı
500,00 TL Adli Para 20 gün hapis -50 Saat Kamuya
Yararlı Bir İşte Çalışma
7877

—— •• ——

Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2017/309
KARAR NO : 2018/171
Basit Yaralama, Hakaret suçundan Mahkememizin 2017/309 esas 2018/171 karar sayılı
29/03/2018 tarihli ilamı ile Sanık Ersin DURMUŞ'un TCK 125/1 maddesi gereğince beraatine,
TCK 86/2 maddesi gereğince ise almış olduğu 2.400,00 TL Adli Para cezasına ilişkin hükmün
daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması, kendisinin talebi ve ileride yeniden suç
işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu kanaat hasıl olması dikkate alınarak sanık
hakkındaki hükmün Açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına
(CMK 231/8), Sanığın CMK 231/10-11 maddeleri uyarınca denetim süresi içerisinde kasıtlı bir
suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirlerine uygun davrandığı takdirde açıklanması geri
bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceği aksi halde mahkemenin
hükmü açıklayacağına, 23,00 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
dair verilen karar tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya
tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine verilecek beyan ile beraat kararı yönünden Ankara Bölge
Adliye Mahkemesince incelenmek üzere istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, 5 Yıl Hükmün
Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı yönünden ise Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince
incelemek üzere itiraz kanun yoluna başvurulabileceğine, aksi halde kararın kesinleşeceğine
ilişkin verilen karar tüm aramalara rağmen bulunamayan Remzi ve Zeynep oğlu, 09/05/1987
doğumlu, Çankırı, Kızılırmak, Tepealagöz Mah./köy nüfusuna kayıtlı ERSİN DURMUŞ 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; ilan olunur.
7773
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
SAFKAN ARAP KOŞU TAYI SATILACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:
1 - İşletmemiz yetiştirmesi 16 baş Safkan Erkek Arap Koşu Tayı açık artırma suretiyle tek
tek satılacaktır.
2 - İhale 23.10.2018 günü saat 12.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda Alım - Satım
ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3 - Geçici teminat tay başına 15.000,00 TL’dir.
4 - Konuya ilişkin şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62
Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.
5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı olması ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi,
b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz
edilmesi,
d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri
vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşterilerin getirecekleri
belgeler Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.
6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi
değildir. Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale
TİGEM Alım - Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
Adres:
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Karacabey - İzmir Karayolu Üzeri 7. Km.
Karacabey/BURSA
Tel : 0 224 689 64 75
Faks : 0 224 689 64 96
İlan olunur.
7944/1-1

—— • ——
HURDA BETON TRAVERSİN KAPALI ZARF YÖNTEMİ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14
c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Köseköy İstasyonunda
bulunan Yaklaşık 80.000 (Seksen bin) adet yoldan çıkma hurda beton traverslerin (üzerindeki
bağlantı malzemelerinin TCDD teslimi kaydı ile) satışının yapılması işi (Birim Fiyat: 1,50 TL/
Adet + KDV) muhammen bedel üzerinden Kapalı Zarf Yöntemi ile satışının yapılması işi.
3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge
Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü İhale Komisyonu’nda 01.10.2018 tarihinde
saat:14.00’de yapılacaktır.
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4 - Yukarıda belirtilen satışımız Kapalı Zarf Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye
katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa
İSTANBUL’a 01.10.2018 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol
Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis
Müdürlüğü Haydarpaşa veznesine KDV dâhil 50 TL yatırılmak kaydıyla, Komisyon Bürosundan
temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 2886, 4734 ve 4735 sayılı
Yasalara tabi değildir.
7866/1-1

—— • ——
İNSAN GÜCÜNE DAYALI KONTEYNER İSTİF SAĞLAMLAŞTIRMA ÇÖZME VE
EMNİYET KİLİDİ TAKMA/SÖKME HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD İzmir Liman İşletmesi
Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2018/463872
1 - İdarenin
a) Adresi
: TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk Caddesi
No. 97 Alsancak/İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 463 16 00/371 Faks: 0 232 463 22 48
c) Elektronik Posta Adresi
: izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu işin
Adı ve Miktarı
: İnsan Gücüne Dayalı Konteyner İstif Sağlamlaştırma,
Çözme ve Emniyet Kilidi Takma/Sökme Hizmet Alımı
İşinin, 26 Ay Süreyle Aylık Yaklaşık 25.500 Adet
Toplam 663.000 Adet
3 - İhale Tarihi ve Saati
a) İhale Tarihi
: 11.10.2018
b) İhale Saati
: 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 11.10.2018 Perşembe günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Mal ve Hizmet Alımı
İhale Komisyonu Bürosu Satın Alma Servisinde görülebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İzmir
Liman İşletmesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL
(İkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
7965/1-1
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YATIRIMCILARA DUYURU
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından
aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

Sıra
No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

Geçici
Teminat
Bedeli
(TL)

İhale Konusu Taşınmazlar
Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Akköprü
Mahallesi, 5050 ada 4 no.lu parsel, 1768 ada 82,
83, 84, 85, 86 no.lu parseller ve 6243 ada 2 no.lu
parsel ile Varlık Mahallesi, 6250 ada 1 ve 2 no.lu 10.000.000
parsellerde bulunan toplam 136.126,44 m2
yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki binalar (bir
bütün halinde)
Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yuva Mahallesi,
43264 ada, 9 no.lu parselde bulunan 4.649 m2
200.000
yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki binalar (bir
bütün halinde)
Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi,
42352 ada, 9 no.lu parselde bulunan 355 m2
8.500
yüzölçümlü taşınmaz
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Ortakent Mahallesi, 230
ada, 8 no.lu parselde bulunan 1.456,28 m2 100.000
yüzölçümlü taşınmaz
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Yalıkavak Mahallesi,
696 ada, 30 no.lu parselde bulunan 25.023,29 m2 215.000
yüzölçümlü taşınmaz
Muş ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada,
12 no.lu parselde bulunan 8.109,19 m2 yüzölçümlü
90.000
taşınmaz ve üzerindeki binalar (bir bütün halinde)
Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Merkez Mahallesi,
506 no.lu parselde bulunan 10.000 m2 yüzölçümlü
60.000
taşınmaz
Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Merkez Mahallesi,
508 nolu parselde bulunan 10.000 m2 yüzölçümlü
60.000
taşınmaz
Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Merkez Mahallesi,
512 no.lu parselde bulunan 10.000 m2 yüzölçümlü
60.000
taşınmaz
Yalova ili, Merkez ilçesi, Elmalık Köyü, 106 ada,
1 no.lu parselde bulunan 4.470,83 m2 yüzölçümlü
50.000
taşınmaz
Yalova ili, Merkez ilçesi, Kazımiye Mahallesi, 195
ada, 6 no.lu parselde bulunan 30.156,30 m2
85.000
yüzölçümlü taşınmazın 22.323,49 m2 hissesi
Yalova ili, Merkez ilçesi, Kazımiye Mahallesi, 195
ada, 13 no.lu parselde bulunan 6.982,74 m2
35.000
yüzölçümlü taşınmaz
Yalova ili, Termal ilçesi, Akköy Köyü, 2230 no.lu
27.000
parselde bulunan 9.680 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İhale
Şartnamesi Son Teklif
Bedeli
Verme
(TL)
Tarihi

250

26.11.2018

150

26.11.2018

100

26.11.2018

150

26.11.2018

150

26.11.2018

150

26.11.2018

150

26.11.2018

150

26.11.2018

150

26.11.2018

150

26.11.2018

150

26.11.2018

150

26.11.2018

150

26.11.2018
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1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak
suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde
ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma
suretiyle sonuçlandırılabilir.
2 - Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaza teklif verebilirler.
Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.
3 - İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile
kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine/ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm
bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.
4 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve
tekliflerin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme
tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş
tutar her ne surette olursa olsun iade edilmez.
5 - İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve
Temettü Gelirleri Türk Lirası,
- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (OGG olması halinde
OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir.) ile ihalenin konusu
belirtilecektir.
6 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı
sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı, Tapu Kanunu ile
ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden
araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli
işlemleri yapmaları istenir.
7 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri
yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
8 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir
tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.
9 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
10 - Ayrıca taşınmazlar için (312) 585 83 30 numaralı telefondan ve www.oib.gov.tr
adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.
Ziya Gökalp Cad. No: 80 Çankaya 06600 ANKARA
Tel: 312 585 83 30 Faks: 312 585 80 51
www.oib.gov.tr
7999/1-1
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MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:
TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN
AŞAĞIDA

MÜFREDATI

KAYITLI

MUHTELİF

ARAÇ

VE

MUHTELİF

HURDA

MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA
BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.
MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, İŞ MAKİNESİ VE PARÇALARI, MUH.
ALÜMİNYUM, MUH. PASLANMAZ, MUH. YÜZER VASITA, MUH. DEMİR ÇELİK,
ELEKTRİK ELEKTRONİK, DİZEL MOTOR, PVC VE PLASTİK MALZEME, PİK, DEMİR
ÇELİK TALAŞI, BASINÇLI KAP (TÜP), AYIKLANMASI EKONOMİK OLMAYAN
MALZEME, JENERATÖR, TEZGAH, KOMPRESÖR, MOTOSİKLET VE BİSİKLET, TRAFO
KESİCİ, İNŞAAT DEMİRİ, D.ÇELİK DOĞALGAZ SAYAÇLARI, D.ÇELİĞE LASTİK
AKUPLELİ TANK TEKERİ (PORTÖR), TERESUBAT NİTELİKLİ MALZEME, FUEL-OIL,
SONDAJ DELGİ MAKİNASI, SONDAJ MATKAP UÇLARI VE PARÇALARI, SONDAJ
BORUSU, BUZDOLABI VE KLİMA PARÇALARI, STOK FAZLASI MALZEME (ARAÇ VE
İŞ MAK.), YAKIT TANKI, TELESKOPİK VİNÇ İSKELETİ, GALVANİZLİ ÇELİK HALAT,
OKSİJEN TANKI, BENZİN VE MAZOT, TIR YER DORSESİ VB. GİBİ MALZ.
HURDALARI.
İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

09 EKİM 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

16 EKİM 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

23 EKİM 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

30 EKİM 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE,
Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.
TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E
KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE
VERİLMİŞ OLACAKTIR.
Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle
uygun olacaktır.
İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine
yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.
Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 0 312 384 10 65 - 0 312 384 03 07/175-161
ALİAĞA HUR. MD.

: 0 232 625 11 20/128 - 129 - 130

KIRIKKALE HUR. MD.

: 0 318 224 28 98

SEYMEN HUR. MD.

: 0 262 341 37 97/124 - 126
7996/1-1
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ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı
Müdürlüğünden:
DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
İhale Dosya Numarası

: 2018/03

1 - İdarenin
a) Adresi

: İdil Cizre yolu 13. Km. Düzova köyü Civarı Cizre/
ŞIRNAK

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (486) 636 77 00 - 0 (486) 636 77 07

c) İhale dokümanının görülebileceği
adres

: DHMİ Şırnak Havalimanı Satın Alma ve İkmal Birimi
Teknik Blok İdil Cizre yolu 13. Km Düzova/Cizre/
ŞIRNAK

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

: Mal alımı 1 Adet “ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ”

b) Teslim yeri

: DHMİ Şırnak Havalimanı Müdürlüğü

c) Teslim tarihi

: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 45
(kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: DHMİ Şırnak Havalimanı Müdürlüğü Toplantı Salonu
Teknik Blok - Düzova/Cizre/ŞIRNAK

b) Tarihi ve saati

: 16.10.2018 Salı Günü, Saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. Bu ilanın 4.2 maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri,
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,
4.1.10. 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 serbest muhasebeci, yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. İş Deneyim Belgesi:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri
tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıdaki belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması
yeterli kabul edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite
raporu,
3- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat
Yeterlik Belgesi,
4- İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı
belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
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5- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum
veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.2.3. Teklif edilen Araç Plaka Tanıma Sistemine ait teknik bilgi ve açıkça belirtilen
orijinal dokümanlar,
4.2.4. Araç Plaka Tanıma Sisteminin teknik özelliklerini belirtir orijinal kataloglar
4.2.5. Araç Plaka Tanıma Sistemine ait 10 yıl geçerli fiyatlandırılmış yedek parça listesi,
(Yüklenici idarenin istemesi durumunda verilen liste üzerinden yedek parçaları vereceğini taahhüt
edecektir.) İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.3- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak, “Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri üretim veya
pazarlamasını yapmış olmak.” kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Bu ihale sadece yerli istekliler açık olup, yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli
istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye teklif ettiği ürününe ait yerli
malı belgelerini sunması kaydı ile %15(yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk lirası)
karşılığı aynı adresten İstekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi
numarası vb. bilgileri ile birlikte Şırnak Havalimanı Satın Alma ve İkmal Biriminden satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Şırnak Havalimanı Satın Alma ve İkmal
Birimi - Teknik Blok İdil-Cizre yolu 13. Km Düzova/Cizre/ŞIRNAK adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/ kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 (yetmiş beş)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi
olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
tamamen serbesttir.

7979/1-1
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ARSA SATILACAKTIR

Bağcılar Belediye Başkanlığından:
İhale Konusu

: Arsa Satışı, (Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada 38 parsel sayılı
taşınmazın satışı)

İhale Tarih ve Saati

: 04/10/2018 - 10:30

İlgili Müdürlük/Birim

: Plan ve Proje Müdürlüğü

İlgili Adres

: Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü,
Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No: 1 Bağcılar / İSTANBUL

İhalenin Yapılacağı Yer : Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Türü

: Arsa Satışı

İhale Usulü

: Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi)

Hizmetin Yapılacağı
Yer / Teslim Yeri

: Bağcılar / Mahmutbey Mahallesi

İlan Metni

: Taşınmaza Dair Bilgiler:
- İli: İstanbul
- İlçesi: Bağcılar
- Mahallesi: Mahmutbey
- Cinsi: Arsa
- Pafta: 245DS2A (F21C22A2B)
- Ada: 1771
- Parsel: 38
- Yüzölçümü: 2.752,03 m²
- Satılacak Hisse Oranı: Tamamı
- Halihazır: Boş
- İmar Durumu: Akaryakıt Alanı
- Adres: Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, Peyami Safa
Caddesi, No: 92
1 - Muhammen Bedeli: 24.768.270,00 TL
2 - Geçici Teminat:

743.048,00 TL

3 - Harçlar ve Vergiler: Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir.
4 - İhale Şartnamesi: Plan ve Proje Müdürlüğünden temin
edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname
www.bagcilar.bel.tr

adresinden

de

görülebilir.

katılacakların şartname alması zorunludur.

İhaleye
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5 - Şartname Bedeli: 1.000,00 TL
6 - İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:
- Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. kimlik
numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat
- Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi
itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza
sirküleri (Tüzel Kişiler)
- Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhale tarihi itibariyle son
bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
- Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine
ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de adres beyanı
- Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi
- Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden
alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler)
- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her
türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik
edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale
şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede
belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İkinci İhale

: Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen
teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde,
arsanın ikinci ihalesi 23.10.2018 tarihinde,
Arsanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen
teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde,
arsanın üçüncü ihalesi 13.11.2018 tarihinde aynı yerde ve
saatte yapılacaktır.
7851/1-1
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi
yapılacaktır.
1 - Encümen Kayıt No

: 2813

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler :
a) İli

: İstanbul

b) İlçesi

: Tuzla

c) Mahallesi

: Merkez

d) Pafta No

: -

e) Ada No

: 5824

f) Parsel No

: 1

g) Yüzölçümü

: 5.775,57 m²

h) Satılacak Hisse Oranı

: 389/2400

ı) Halihazır

: İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok
k) İmar Durumu

: Ticaret+Konut Alanı

l) Cinsi

: Arsa

3 - Muhammen Bedeli

: 1.872.240 TL

4 - Geçici Teminatı

: 56.167,20 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati

: 10 Ekim 2018 - 13:00

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

: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık
Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi

: Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde
ücretsiz görülebilir.
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3
Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0 212 455 33 30 Fax: 0 212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli

: 500-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı
olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline
kayıtlı olduğuna dair belge.
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d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ
tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza
beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan
gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin
verilmesi gerekmektedir.)
11 - İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.
13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5

34134 Fatih/İstanbul)

başvurmaları gerekmektedir.
14 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.

7961/1-1

—————
TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi
yapılacaktır.
1 - Encümen Kayıt No

: 3099

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler :
a) İli

: İstanbul

b) İlçesi

: Tuzla

c) Mahallesi

: Merkez

d) Pafta No

: -

e) Ada No

: 5826

f) Parsel No

: 1

g) Yüzölçümü

: 6.018,21 m²

h) Satılacak Hisse Oranı

: 637/2400

ı) Halihazır

: İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok
k) İmar Durumu

: Konut+Ticaret Alanı

l) Cinsi

: Arsa

3 - Muhammen Bedeli

: 3.194.660 TL

4 - Geçici Teminatı

: 95.839,80 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati

: 10 Ekim 2018 - 13:00
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6 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Saraçhane/İstanbul
7 - İhale Usulü

: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık
Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi

: Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde
ücretsiz görülebilir.
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3
Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0 212 455 33 30 Fax: 0 212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli

: 600-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı
olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline
kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ
tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza
beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan
gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin
verilmesi gerekmektedir.)
11 - İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.
13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5

34134 Fatih/İstanbul)

başvurmaları gerekmektedir.
14 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.
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ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) Tedarik ve Lojistik
Daire Başkanlığından:
TDLHZM-85 TPAO ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TELESKOBİK VE
KATLANIR BOMLU MOBİL VİNÇ KİRALAMA HİZMETİ TPAO Mal ve Hizmet Alımı
Yönetmeliği İhale Usulü (Madde-24) göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2018/464319
1 - İdarenin
a) Adresi
Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06530 ÇANKAYA/
ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 312 207 2000 - 312 286 9073
c) Elektronik Posta Adresi
: ihale@tp.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
: https://www.tp.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktar
: Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü
bünyesinde Arama ve Üretim faaliyetlerini yürütebilmek
için çalışma bölgelerinde workover kulesi ekipmanları,
konteyner, sondaj kule ekipmanları, ağır malzeme,
yerüstü pompaları, jenaratörler ve petrolle ilgili veya
ilgili olmayan malzemelerin yükleme, indirme, montaj
ve demontaj işlerinde kullanılmak üzere 35 ton (105 tonmetre) kaldırma kapasiteli katlanır bomlu 2 (iki) adet
mobil vinçli araçların 4 (dört) personel ile yürütülmesi
işidir.
b) Yapılacağı yer
: Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü
tüm petrol sahaları ve ihtiyaç duyulan tüm yerler.
c) Süresi
: İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 24 (yirmidört)
aydır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/Tedarik ve Lojistik
Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu Söğütözü Mah.
2180. Cad. No: 10 06530 ÇANKAYA/ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 04.10.2018 - 14:30
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. 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 serbest muhasebeci, yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya
benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.
İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer
hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TPAO’ye ibraz edecektir.
İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer
ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir.
Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının
%30’undan az olamaz.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. N3 sınıfı araçlar (azami ağırlığı 12 tonu üstü olan kamyon ve treyler araçlar) ile her
türlü malzeme taşıma işleri ile Vinçli araçlar (teleskobik ve katlanır bomlu mobil vinç) kiralama
işleri ayrı ayrı veya birlikte yapıldığında iş deneyimi olarak kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TL (İkiyüz Türk Lirası)
karşılığı TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Oda No: 602
Söğütözü Mah. 2180.Cad. No: 10 06530 Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/GELEN
EVRAK SERVİSİ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10
06530 Söğütözü - ÇANKAYA /
ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İstekliler söz
konusu hizmet alımın tamamı için teklif verebilecektir
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim
günüdür.
11 - Teklif bedelinin %3 oranında geçici teminat verilecektir.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve
yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre
yapılmaktadır.
8000/1-1
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi (2. Etap) 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
: Eski Cami Mah. 15. Sokak No: 2 Salihli/MANİSA
2 - İhale Konusu Yapım İşinin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi
b) Yapılacağı Yer
: Salihli/MANİSA
c) İşe Başlama Tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden
itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin Süresi
: 31/07/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2018 TEDAŞ B.F. ile) : 4.336.000 TL
f) Geçici Teminatı
: 303.520 TL
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: 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
b) Tarihi ve Saati
: 09/10/2018 - 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 Sanatkâr
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.
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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, 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 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Manisa
Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Eski Cami Mah. 15. Sokak No: 2
Salihli/MANİSA adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı 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 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13’üncü maddesinin “j” bendi
kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca
konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
7937/2-2

24 Eylül 2018 – Sayı : 30545

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 35

Sayfa : 36

RESMÎ GAZETE

24 Eylül 2018 – Sayı : 30545

24 Eylül 2018 – Sayı : 30545

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 37

Sayfa : 38

RESMÎ GAZETE

24 Eylül 2018 – Sayı : 30545

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALINACAKTIR
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS
türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama
yoluyla Avukat alınacaktır.
Sıra
No

Kadro
Unvanı

1

Avukat

Sınıfı

Kadro
Derecesi

Adedi

AH

6

2

Niteliği
Cinsiyet
Hukuk Fakültesi
mezunu olmak.
Avukatlık
Erkek/Kadın
ruhsatını almış
olmak.

KPSS
Türü

KPSS
Puanı

KPSS
P3

En az
80 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş Avukat kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen Avukat kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca
bulunmamak.
2 - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen avukat kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 türünde Kamu Personel Seçme
Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
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b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) Hukuk Fakültesi Mezunu olmak.
d) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatına sahip olmak.
3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
a) Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da www.zeytinburnu.istanbul adresinden temin
edilecektir.)
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
c) Diploma veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi,
d) KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,
e) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi fotokopisi,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
g) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),
h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
i) Avukatlık ruhsatı fotokopisi,
j) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.
4 - BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adayların, sözlü sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer
belgelerle birlikte 22/10/2018 gününden 26/10/2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde
saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
• Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır. Son başvuru
tarihinden sonra belediyemize ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, adayları
KPSS puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağırılacaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
02/11/2018 tarihinde Belediyemiz internet adresinden ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip
sınava çağırılan adaylara, adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav
Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde
edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
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6 - SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Avukat Alımı için sözlü sınav 12/11/2018 tarihinde saat: 09.30’da başlamak üzere,
Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde
bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınav Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7 - SINAV DEĞERLENDİRME
a) Sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konularda
15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
c) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanları
ile KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
e) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları
yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda
bulunulacaktır.
8 - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
a) En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday
asıl aday, asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.
b) Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, belediyenin internet adresinde
(www.zeytinburnu.istanbul) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
9 - SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan
Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi
Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132)
YÖNETMELİKLER
–– Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
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
14
15

17
18
38
44

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

