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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NANOTEKNOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Nanoteknoloji

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma prensiplerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı olarak kurulan,

Adnan Menderes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,

faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline

ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bilim Kurulu: Merkezin Bilim Kurulunu,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
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c) Merkez: Adnan Menderes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede nanoteknoloji, nanobilim ve nanotıp

konularında yürütülecek ileri seviyede deneysel ve teorik çalışmaların yapılmasını sağlamak,

farklı bilim dallarındaki bilim insanlarının birlikte çalışmasını sağlayarak araştırma potansi-

yelini artırmak, geliştirilen yeni yöntemler ve teknolojiler kullanılarak Türkiye’nin ve bölgenin

var olan sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, elde edilen bilgi ve ürünlerin sanayi ve kamu

kuruluşlarına aktarılmasında katkıda bulunmak ve bu kuruluşların nanoteknoloji ve nanobilime

dayalı ürün ve malzeme bilgisi gereksinimlerine cevap verebilmek, merkez imkanları kullanı-

larak lisansüstü öğrencilerin bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmasını ve ulusal ve uluslar-

arası işbirliği yapılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Nanoteknoloji, malzeme bilimi ve nanotıp konularında teorik ve deneysel araştırma-

ların yapılmasını sağlayacak alt yapıları oluşturmak, laboratuarlar ve gerekli diğer araştırma

ve geliştirme ünitelerini kurmak ve günün şartlarına uygun hale getirmek.

b) Nanoteknoloji, malzeme bilimi ve nanotıp konularında bilimsel çalışmalar yapmak,

yapılan araştırmaların yayınlanması ve ürüne dönüşmesini teşvik etmek.

c) Merkez kullanıcılarının, laboratuar ve aletlerin kullanımı ve laboratuar güvenliği ko-

nusunda bilgilendirilmesini sağlamak.

ç) Merkezde elde edilen bilimsel ve teknolojik araştırmaların sonucunda ortaya çıkan

ürünlerin veya yöntemlerin patent başvurularının yapılmasına yardımcı olmak, patent hakları-

nın alınmasına ve korunmasına katkı sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi ve eleman deği-

şiminde bulunarak merkezin ilgi odağı olmasını sağlamak.

e) Merkezin amacına uygun konularda kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalış-

taylar düzenlemek.

f) Kamu kuruluşları ve sanayi kuruluşlarıyla ikili ilişkiler kurup, onlara araştırma-ge-

liştirme konularında danışmanlık vermek.

g) Lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel araştırmalarını desteklemek.

ğ) Ortaöğretim kurumlarına, merkez hakkında bilgiler vermek ve şehrin sorunlarının

çözümüne yönelik projelerine bilimsel destekte bulunmak.
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h) Merkezin etkin ve verimli çalışabilmesi için oluşturulan Bilim Kurulu ile Üniversite,

kamu ve özel sektörden oluşturulan Danışma Kurulunu oluşturmak bu kurulların toplantılarını

ve çalışmalarını düzenlemek.

ı) Rektörlükçe ve Üniversitenin diğer yetkili organlarınca verilen, merkezin amacına

uygun diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Bilim Kurulu.

ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl

için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir veya iki kişiyi müdür yardımcısı ola-

rak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman

müdür yardımcılarından birini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezi amacına uygun, düzenli ve etkin olarak yönetmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, toplantıya çağırmak ve toplantı gündemlerini

hazırlamak.

c) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak, Merkezin idari ve mali işlerini yü-

rütmek, bütçe teklifini hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkez bünyesindeki faaliyetleri düzenli olarak yürütmek, bütün faaliyetleri gözet-

mek ve denetlemek, çalışmaların düzenli ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak.

d) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yıl

aralık ayı sonuna kadar Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün ve müdür yardımcılarının önerisi üzerine

Rektör tarafından seçilen beş öğretim üyesinden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlen-

dirilebilir. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır.

Oylamalar kapalı oylama ile yapılır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliğinde Başkanın

kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amacına ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Merkezin

çalışmalarını düzenlemek ve alınan kararların yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezin yıllık çalışma ilkelerini, yıllık faaliyet raporunu, yıllık bütçesini ve yıllık

çalışma programını hazırlamada Müdüre yardımcı olmak.

c) Müdürün önerdiği konularda kararlar almak.

ç) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
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Bilim Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Bilim Kurulu, Merkezin bilim ve teknoloji konularında uzman beş

bilim insanı ile oluşur. Bilim Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından önerilir, Rektör tara-

fından üç yıl için seçilir.

(2) Bilim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Her yılın sonunda, o yıl içinde Merkezde yapılan bilimsel ve teknolojik faaliyetleri,

Merkezin yıllık programını ve yeni kurulacak laboratuarların uygunluğunu incelemek, gerekirse

Merkezin araştırma faaliyetleri alanında yeni ve öncelikli konular önermek.

b) Merkezin bilimsel faaliyetlerini ve Bilim Kurulunun önerilerini içeren raporu aralık

ayı sonuna kadar Müdür ve Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından seçilen en az beş en çok dokuz üyeden oluşur. Rektör ta-

rafından üç yıl için görevlendirilen üyelerin en az üçü Üniversite öğretim üyeleri arasından se-

çilir.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını ve önerilerini

Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda Türkiye’nin, bölgenin ve şehrin ivedilikle çözül-

mesi gereken konularını belirleyerek bu konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

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

lanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Gerektiğinde Rektör bu yet-

kisini Müdüre devredebilir.

Demirbaş, alet ve ekipman

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Merkez tarafından des-

teklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kul-

lanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda diğer ilgili mev-

zuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OĞUZ-TÜRKMEN ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim, çalışma usul ve esaslarını dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı olarak ku-

rulan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
f) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Atlas Okyanusundan Büyük Okyanusa kadar uzanan

büyük bir coğrafya üzerinde farklı bölgelerde yaşayan Oğuz ve Türkmen toplulukları ile ilgili
olarak tarih, coğrafya, dil ve edebiyat, sosyoloji, halk kültürü, iktisadi ve idari bilimler, iletişim
ve tanıtım alanlarında ilmi araştırmalar yapmak, yayımlamak ve bu suretle Türkiye'de konu
ile ilgili bilgi birikimi sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Oğuz-Türkmen topluluklarının tarihi ve kültürü ile ilgili bilimsel araştırmalar yap-

mak, projeler üretmek, bilimsel yayın yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek.
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, seminerler, sempozyumlar ve diğer bi-

limsel toplantılar düzenlemek.
c) Merkezin amaç ve görevleri arasına giren konularda yapılan yayınları takip ve temin

etmek.
ç) Bölgede arkeolojik kazı, yüzey ve saha araştırması yapmak.
d) Bölgede veya gerekli hallerde başta Asya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer ül-

kelerin arşiv, müze ve kütüphanelerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak.
e) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan akademik kuruluşlarla iş birliği

yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim

Kurulunca önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi
sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir veya aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün
kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, üniversite öğretim eleman-
ları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır. Mü-
dür yardımcıları, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir. Müdürün olma-
dığı zamanlarda müdüre vekâlet eder.

(4) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Süreleri
bitmeden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenisi aynı yön-
temle seçilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkez çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve

geliştirilmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık

etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği yaparak Merkezin

amaçlarına uygun ortak proje çalışmaları yapmak ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,
çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek ve Yönetim Kurulunda karara
bağlanan çalışma programlarını yürütmek.

d) Projelerin yürütülmesinde ve araştırmalarla ilgili olarak ihtiyaç duyulduğunda Yö-
netim Kurulu ile birlikte Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre
sunmak.

f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversitenin farklı akademik birim öğ-

retim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından üç yıl süreyle
Rektör tarafından seçilecek beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendi-
rilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine ayda bir defa olağan olarak toplanır ve
Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür gerekli hallerde ola-
ğanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu
toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlemesine

ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.
b) Merkezin bilimsel ve yönetsel çalışma programlarını düzenlemek.
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c) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Mü-
düre yardımcı olmak.

ç) Önerilen bilimsel projeleri değerlendirmek, uygun olanları belirlemek, uygulama ve
destekleme şekillerini karara bağlamak.

d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek, bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda
Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

e) Teklif edilen eğitim programlarından hangilerinin düzenleneceğine, düzenlenen prog-
ramlarda kimlerin görevlendirileceğine ve bu çalışmaları yapanlara ödenecek miktarı belirle-
meye karar vermek.

f) Eğitim programları sonunda verilen başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin ve-
rilme koşullarını senatoya önermek.

g) Araştırmacıların çalışma alanları hususunda, yönlendirici ve teşvik edici kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden ve istekleri halinde

ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından Yönetim Ku-
rulunca belirlenen sayıda ve öngörülen süre için Rektör tarafından görevlendirilen en az beş
en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi
biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi
doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ile birlikte yılda en az bir kez toplanır.
(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Araştırma projelerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yardımcı olmak.
b) Merkezin çalışmaları hakkında görüşler bildirmek ve yeni çalışma konuları hakkında

Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, teknik işler, proje ofisi, döner sermaye,
halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri, ça-
lışma birimi başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak,
koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Çalışma birimle-
rindeki elemanlar Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir.
Müdür çalışma biriminin faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafın-
dan görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

Yardımcısına veya Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Çankaya Üniversitesinden:
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate

alınarak her türlü alım-satım, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri işlerin verimlilik il-
keleri doğrultusunda, en uygun değer ve şartlarla en uygun zamanda serbest piyasa koşulları
içerisinde temin edilmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üniversitede yapılan eğitim ve araştırma projelerine

ait alım, yapım ve satımlar hariç, Çankaya Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu her türlü alım-
satım, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri işlerin yapılması ve yaptırılması ile ihaleye
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun
Ek 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alım-satım: Taşınır ve taşınmaz malların, her türlü ihtiyaç maddelerinin, hizmet ve

hakların alım ve satım işlemlerini,
b) Hizmet: Üniversitede istihdam edilen akademik ve idari personel dışında, gerçek ve

tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, etüt, sondaj, harita, plan, proje, kontrollük,
müşavirlik, tercüme, yazım ve benzeri hizmetleri,

c) Kurum: Çankaya Üniversitesini,
ç) İdare: Çankaya Üniversitesi ve Üniversiteye bağlı akademik ve idari birimleri,
d) İhale: İlgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu Yönetmeliğin 2 nci

maddesindeki işlerin, istekliler arasından seçilecek birine bırakılması ve yetkili makamın bunu
onaylaması işlemini,

e) İhale yetkilisi: Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
f) İhale komisyonu: Satın Alma ve İhale Komisyonunu,
g) İstekli: İhaleye başvuran gerçek veya tüzel kişileri,
ğ) Kiralama: Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya veril-

mesini,
h) Mütevelli Heyet: Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ı) Rayiç bedel: İşlemin yapıldığı gündeki normal alım-satım değerini,
i) Rektörlük: Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünü,
j) Sözleşme: Üniversite ile müteahhit arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
k) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren

belgeleri,
l) Taşıma: Yükleme, taşıma, boşaltma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlemlerini,
m) Uygun bedel: Bedel, evsaf ve şartlar bakımından uygun görülen fiyatı,
n) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,
o) Yapım: Her türlü inşaat, ihrazat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, değiştirme, iyileştir-

me ve yenileştirme işlerini
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Satın Alma ve İhale İşleriyle İlgili Organlar ve Görevleri

Organlar
MADDE 5 – (1) Satın alma ve ihale işleri ile ilgili organlar şunlardır:
a) Donatım müdürü: Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından, bu

iş için ayrıca ücret verilmeden, satın alma ve ihale ile ilgili işleri düzenlemek, yazışmaları yap-
mak, kayıtları tutmak; tabii üyesi bulunduğu İhale komisyonunun raportörlüğünü yapmak üzere
Üniversite mensupları arasından seçilerek görevlendirilir.

b) İhale komisyonu: Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyet Başkanının görevlendi-
receği bir öğretim üyesinin veya rektör yardımcısının başkanlığında, Üniversite genel sekreteri,
bütçe ve muhasebe müdürü veya tevkil edeceği memur ve donatım müdürü ile işin ilgili olduğu
birim temsilcisinden oluşur. Yapım işlerinde, inşaat işleri müdürü/inşaat dairesi başkanı veya
Rektörlükçe görevlendirilecek bir teknik eleman da komisyona asil üye olarak katılır.

c) Muayene ve kabul komisyonu: Satın alınan mal ve hizmetlerle yaptırılan işlerin ge-
çici ve kesin kabullerini yapmak ve en az birisi o işle ilgili olmak üzere Rektörün teklifi ve
Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile görevlendirilen, biri başkan en az üç kişiden oluşur.

Komisyonların çalışma usulleri
MADDE 6 – (1) Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve oy çoğunluğuyla karar

verir. Oyların eşit olması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Muhalif kalan üye muhalefet sebebini gerekçeli olarak karara yazmak zorundadır. Kararlar ida-
renin yararı dikkate alınarak fiyat, kalite, en iyi hizmet ve iş esasına göre tercih yapılarak ve-
rilir.

İhale yetkilisi
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikle düzenlenen alım satım ve ihale işlemlerinde yetkili

merci, Mütevelli Heyet Başkanıdır.
İhtiyaçların belirlenmesi ve onaylanması
MADDE 8 – (1) Akademik ve idari birim yöneticileri, satın alınmasını talep ettikleri

mal veya hizmetin konusunu ve ihtiyacın bütün özelliklerini açıklayan “İhtiyaç bilgi ve talep
formu”nu doldurup donatım müdürlüğüne gönderir. İhtiyaç bilgi ve talep formları, donatım
müdürlüğünce stoklardaki veya envanterdeki mevcut durum bilgisi de eklenerek listelenir ve
donatım müdürü tarafından istekli birimlerin bağlı olduğu Rektör yardımcısının da görüşü ile
Mütevelli Heyet Başkanlığının onayına sunulur. Onaylanan ihtiyaç bilgi ve talep formları do-
natım müdürü tarafından satın alma ve ihale komisyonuna iletilerek alım-satım işlemi başlatılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satın Alma Esasları ve İhale Usulleri

Satın alma esasları
MADDE 9 – (1) Satın almanın mümkün olan en uygun şartlarda ilk elden ve piyasa

rekabet şartları gözetilerek yapılması gerekir.
(2) Satın almalarda yalnızca en düşük fiyat değil, istenilen kaliteyi verme yeteneği, en

uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını taşıyan en uygun
teklifte bulunma gibi koşullar tercihte göz önünde tutulur.

(3) Satın alınması kararlaştırılan mal, hizmet, proje ve inşaat işlerinin belirlenen usul-
lerle gerçekleştirilmesini müteakip, aynı işin devamı, ilave ve benzeri işler için gereken satın
alma işlemleri ve inşaat işlerinin projeye bağlı olarak sonuçlandırılması ve tamamlanması ba-
kımından, aynı fiyattan, yeni bir teklif alınmadan ve ihaleye çıkılmadan devam ettirilebilir. Bu
ilave işler ve satın almalar için yeni teklif ve karar almaya gerek duyulmaz, satın alma aynı
kararla ilişkilendirilerek gerçekleştirilir. 

Doğrudan temin ile alım yöntemi
MADDE 10 – (1) Doğrudan temin bir ihale usulü olmayıp, bir alım yöntemidir. Aşa-

ğıdaki hallerde doğrudan temin yöntemi uygulanır:
a) Bedeline bakılmadan; elektrik, su, ulaşım, iletişim, reklam ve ilan, abone sözleşme-

leri, tarifeye bağlanmış işler.
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b) Güzel sanatları ilgilendiren ve yapımı-alımı, dağıtımı tek kişi veya firma elinde bu-
lunan işler.

c) Daha önce alınan mevcut mal, demirbaş, teknoloji veya hizmetlere bağımlılığı olan,
uyumun ve standardizasyonun sağlanması için, ilk alımı yapılan kişi, kurum veya başka istek-
lilerden alınması, mal ve hizmet sağlayıcının tek bir kişi olması durumunda alımın yapılması.

ç) Acil ihtiyaç duyulan kâğıt-kırtasiye, temizlik malzemeleri, yazıcı ve fotokopi maki-
neleri için toner/kartuş ve benzeri sarf malzemelerinin alımı.

d) Konaklama ve seyahatlere ilişkin alımlar.
e) Bakım, onarım, müşavirlik, ilan, tercümanlık, gibi özel nitelikli mal ve hizmetlerin

herhangi bir firmadan doğrudan temin edilmesi.
f) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının alımı.
g) Hukuksal danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin alınması.
ğ) Yurt dışından mal ve hizmet alımı.
h) Gayrimenkul kiralanması ve satın alınması.
(2) Donatım müdürü yukarıdaki hallere uyan alım veya kiralamalarda, istekli veya is-

teklilerden alım veya kiralama şartlarını elektronik posta, faks veya mektup yoluyla temin eder.
Görüşmeler sonunda seçilen istekliden nihai teklif alınır ve alım Mütevelli Heyet Başkanlığının
onayı ile sonuçlandırılır.

İhale usulleri
MADDE 11 – (1) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usul-

lerden biri uygulanır:
a) Pazarlık usulü.
b) Belli istekliler arasında ihale usulü.
c) Açık ihale usulü.
(2) Üniversitedeki satın almalarda yalnızca en düşük fiyat değil, istenilen kaliteyi verme

yeteneği, en uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını taşıyan
en uygun teklifte bulunma gibi koşulların tercihte göz önünde tutulması esas olduğu için kapalı
zarf usulü ile ihale yöntemine gidilmez.

Pazarlık usulü
MADDE 12 – (1) Pazarlık usulü; satın alma ve ihale komisyonunun alımın konusunu,

hem işin teknik detayları ile işin gerçekleştirme yöntemlerini hem de fiyatını isteklilerle görüştüğü
ve karşılıklı fedakârlık yapılarak bir anlaşma zemininin temini ile alımın yapılmasıdır.

(2) Yapılacak işin fiyat nitelik, işin yerine getirilme müddeti ve diğer şartlarında aşağıda
belirtilen işler pazarlık usulüyle yapılır:

a) Süreklilik göstermeyen alım, yapım, onarım ve taşıma işlerinde.
b) Yalnız bir firma veya kimseden sağlanmasının gerektiği ticaret odaları, borsa birlik-

leri veya benzeri kuruluşlar tarafından verilen, Türkiye çapında geçerli ve marka ihtiva etmeyen
yedi vahit belgeleri ile tevsik edilen, mal ve hizmet alımlarında.

c) Evvelce düşünülmeyen ani ve olağanüstü bir durum ile eğitim-öğretim hizmetlerini
aksatacak beklenmeyen bir durumun ortaya çıkması halinde, acele olarak yaptırılmasına gerek
görülen alım ve onarım işlerinde.

ç) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık
olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu ol-
mayan nitelikte olması.

e) Sözleşmenin feshi üzerine müteahhit adına ve hesabına acele yapılması gereken iş-
lerde.

Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 13 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Yapım işleri, hiz-
met ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi ne-
deniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir.
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(2) En az üç istekliden teklif alınması esastır. Teklif veren istekli sayısının üçten az ol-
ması halinde ihale iptal edilir.

(3) Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi du-
rumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle,
ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

(4) Belli istekliler arasında ihale usulünün sonuçlandırılma aşamasında teklifi yeterli
bulunan istekli ile ayrıca pazarlık da yapılabilir.

Açık ihale usulü
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca pazarlık usulü veya belli istekliler arasında

ihale ile yapılması mümkün olmayan veya bu usullerin uygulanmasının uygun görülmediği
hallerde satın alma yetkilisi tarafından açık ihale usulü uygulanır.

(2) Bütün isteklilerin teklif verebildiği ve ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi
veren isteklinin üzerinde bırakıldığı bir usuldür. Burada tekliflerin açık olması değil, ihaleye
ilgili alandaki tüm isteklilerin katılabilmelerinin serbest olduğu ifade edilmektedir. İhale sıra-
sında istekli ile hiçbir konuda pazarlık yapılmaz. Sadece bazı durumlarda isteklilerden yazılı
açıklama istenebilir.

(3) Açık ihale usulünün uygulandığı hallerde donatım müdürlüğü tarafından bir şart-
name hazırlanır ve ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Yapılışı

Şartnamenin hazırlanması
MADDE 15 – (1) İhalelere ilişkin şartnameler, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat

hükümleri dikkate alınarak İhale Komisyonu tarafından hazırlanır.
(2) Şartnamelerde aşağıdaki hususların bulunması zorunludur:
a) İşin çeşidi, niteliği, tahmini bedeli.
b) İşin süresi, başlama ve bitirme tarihleri.
c) İşin süresinde, gereği gibi bitirilememesi durumunda uygulanacak cezai şartlar, idare

için doğacak olan haklar.
ç) Kontrol, muayene, teslim ve tesellüm şekil ve şartları.
d) Vergi, harç ve benzeri giderlerin kanuni mükelleflerince ödeneceği.
e) Geçici ve/veya kesin miktarı, teminat olarak kabul edilebilecek değerler.
f) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar.
g) Süre uzamasını gerektirecek zorunlu sebepler.
ğ) Teklif mektuplarının verilmesi ve verilen teklif mektuplarının geri alınamayacağı.
h) Ödeme ve avansa ilişkin hükümler.
ı) Fiyat farkı verilip verilmeyeceği, verilecekse buna ilişkin şartlar.
i) İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, ihalenin onay veya reddinin onbeş

gün içerisinde istekliye bildirileceği bilgileri.
j) Makine ve teçhizat alımlarında montaj, yedek parça temini, bakım ve garanti şartları.
k) İhalenin tebliği tarihinden itibaren on iş günü içerisinde geçici teminatın kesin temi-

nat miktarına çıkarılarak sözleşmenin yapılacağı.
İlan işleri
MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü ile yapılacak ihalelerde, idarenin belirleyeceği usul

ve yollarla ihale en az iki kez duyurulur.
(2) İlanlarda; işin mahiyeti, miktarı, tahmini bedeli şartname, sözleşme ve ihalenin usul

süre ve tarihlerine ilişkin bilgiler, teminat koşulları, idarenin hak ve yetkileri belirtilir.
Geçici ve kesin teminat
MADDE 17 – (1) İhaleye gireceklerden alınacak geçici ve kesin teminata ilişkin ko-

şullar, teminat olarak kabul edilebilecek değerler, iadesi ve cezai koşulları İhale Komisyonu
tarafından belirlenir, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından onaylanarak kesinleştirilir.
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İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 18 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak

kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamına giren iş ve işlemlere
katılamazlar:

a) Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve üyeleri, Çankaya Üniversitesi
Rektörü, Sıtkı Alp Eğitim Vakfı üst düzey yöneticileri, Üniversiteden aylık ve ücret alan kurum
mensupları ile bu kişilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci de-
receye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinenleri,

b) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamına giren işleri hazırlamak, yürütmek, so-
nuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ve bu görevlilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar
(bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıkları
ve evlat edinenleri,

c) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen
istekliler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilip,
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihale-
lerine katılmaları yasaklananlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

ç) Sıtkı Alp Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ile bu kişilerin eşleri ve üçüncü de-
receye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları
ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, ortakları ve ortağı, yöneticisi veya temsilcisi bulundukları
şirketler,

d) Kanunlarla ve hükümet kararı ile geçici veya devamlı olarak genel, katma ve özel
bütçelerle idare olunan kurum ve kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulmuş bankalar ve iktisadi
devlet teşekkülleri ihalelerine girmekten men edilmiş olanlar.

İhaleyle ilgili bilgi ve belgeler
MADDE 19 – (1) İhale işlemleriyle ilgili görevliler, ihale süreciyle ilgili bütün işlem-

lere, isteklilerin iş ve işlemleri ile teklifin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması
gereken bilgi ve belgeleri, işin yaklaşık bedelini ifşa edemezler, kendileri ve üçüncü şahıslar
yararına kullanamazlar.

(2) Taahhüdün tamamen ifası süresince bunlara ait hususları açıklayan ve gizlilik icap-
larına uymayan akademik ve idari memurlarla müstahdemler hakkında ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.

İhalenin kesinleşmesi
MADDE 20 – (1) İhaleler ita amiri olan Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile kesin-

leşir. Bu onaya dayanılarak, onbeş iş günü içinde müteahhide tebliğde bulunulur, sözleşme
yapmaya ve kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale yapılmayan isteklilerin geçici
teminatları iade edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 21 – (1) İhalenin onayının tebliğini takip eden on iş günü içerisinde müteahhit

gerekli teminatı yatırarak, idare tarafından hazırlanan sözleşmeyi karşılıklı olarak imzalar.
(2) İhaleye ilişkin şartname ve diğer ilgili dokümanda yer alan koşul ve hususlar ihale

sözleşmesinde yer alır. Karşılıklı diğer hak ve yükümlülükler ile cezai müeyyideler, işin artı-
rımı, azaltılması, fiyat artırımı yapılıp yapılmayacağı, sözleşmenin feshi şartları gibi hususlar
da sözleşmelerde açıkça düzenlenir.

(3) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe, ihalelere ilişkin sözleşmelerin notere tescili
ve onaylattırılması zorunlu değildir.

İşin artırılması ya da azaltılması
MADDE 22 – (1) Şartname ve sözleşmelere hüküm konulmak kaydıyla, Rektörlüğün

teklifi ve ita amiri olan Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile belirlenen iş ya da mal alımı mik-
tarlarının %40 eksik veya fazlasının yapılmasına, alım veya satımına karar verilebilir.
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Sözleşmenin feshedilmesi
MADDE 23 – (1) Müteahhidin sözleşme hükümlerine aykırı olarak, işi yarım bırak-

ması, süresinde bitirmemesi, işin istenilen evsaf ve nitelikte olmaması ve benzeri durumlarda
sözleşme ita amiri tarafından feshedilir. Teminatları kuruma irat kaydedilir. Üniversitenin zararı,
ihale masrafları ve cezai müeyyidelerin yerine getirilmesi müteahhitten talep edilir.

İhalenin devri
MADDE 24 – (1) Sözleşmeye bağlanan iş, hizmet ya da mal alımı, ita amirinin muva-

fakati olmadıkça başkasına devredilemez. Aksi taktirde idare sözleşmeyi fesheder.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Müteahhidin ölümü
MADDE 25 – (1) Müteahhidin ölümü halinde sözleşme feshedilerek, teminatı ve varsa

diğer alacakları varislerine verilir. Gerekli teminatı vermek suretiyle taahhüdün yapılmasına
istekli olan varise ihale ita amirinin onayı ile devredilebilir.

Müteahhidin iflası veya mahkum olması
MADDE 26 – (1) Müteahhidin iflası halinde sözleşme feshedilir ve İdarenin zarar ve

ziyanı talep edilir.
(2) Müteahhidin tutuklanması veya mahkum olması hallerinde sözleşme feshedilebile-

ceği gibi, vekil tayin ederek işi sürdürme isteği de kabul edilebilir.
Tarafların ve görevlilerin sorumlulukları
MADDE 27 – (1) İhalenin tarafları ile ihalede görev alacak elemanlar ilgili mevzuatta

belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunamazlar.
(2) Sahte belge veya sahte teminat düzenleyenler, kullananlar veya bunlara teşebbüs

edenler; hile, vaat, tehdit, nüfus kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştıranlar veya buna teşebbüs edenler hak-
kında kanuni işlem yapılır.

İhalenin iptali
MADDE 28 – (1) İhale yetkilisi verilmiş bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal et-

mekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere bildirilir. Üniversite,
ihalenin iptali nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

Dış alımlar
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımlarının dış ülkelerden

temin edilmesi zorunluluğunun doğması halinde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Mal ve hizmet alımlarına ilişkin sınırlamalar
MADDE 30 – (1) Her türlü mal ve hizmet alımı bütçe sınırları içinde yapılır. Mal ve

hizmet alımlarında Mütevelli Heyeti her bütçe döneminde parasal sınırlamalar getirebilir. Hangi
miktara kadar satın almanın komisyon marifetiyle, hangi miktara kadar ita amirinin onayı ile
yapılacağına Mütevelli Heyeti karar verir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 – (1) 31/8/2008 tarihli ve 26983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çan-

kaya Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Daha önce ihale edilmiş işler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ihale edilmiş işler,

bu Yönetmeliğin 32 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre yü-
rütülür.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesi önlisans ve lisans prog-

ramlarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesinin fakülte ve meslek yüksekokul-

larındaki tüm programlarda yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 14, 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ÇAP: Çift Anadal Programını,
c) DÜİYES: Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,
ç) Fakülte: Üniversiteye bağlı fakülteleri,
d) GNO: Genel not ortalamasını,
e) Hazırlık sınıfı: Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfını,
f) Meslek Yüksekokulu (MYO): Üniversiteye Bağlı Meslek Yüksekokulunu,
g) Mütevelli Heyeti: Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
h) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Üniversite Senatosunu,
i) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,
j) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,
k) ÜYK: Doğuş Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
l) Yandal: Yandal programını,
m) YNO: Yarıyıl Not Ortalamasını,
n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Programlara Başvuru, Giriş, Kabul ve

Kayıtlarla İlgili Esaslar

Öğretim programları ve kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakültelerde/meslek yüksekokulunda açılacak her

türlü program ve her yıl Üniversite birimlerine alınacak öğrenci sayıları, ilgili birimlerin önerisi
üzerine Senato tarafından belirlenir ve Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyetinin onayından sonra
Yükseköğretim Kurulu tarafından kesinleştirilir.
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İlk kayıt işlemleri ve gerekli belgeler
MADDE 6 – (1) Fakülte ve MYO programlarına; ÖSYM tarafından yerleştirilenler,

özel yetenek sınav sonucuna göre başarılı olanlar, yurt dışı öğrenci kabul kriterlerine göre
başvurusu kabul edilenler ile yatay geçiş başvurusu kabul edilenler kaydedilir.

(2) İlk kayıt işlemleri Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğünce ÖSYM tarafından
ilan edilen tarihlerde, istenilen belgelerle yapılır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan prog-
ramlara ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri Üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde
istenilen belgelerle yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı
örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına
dayanılarak işlem yapılır. Kayıt olan tüm öğrencilere fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir.

(3) Belgeleri eksik olan ya da sahte belgelerle başvuranların, aynı anda ve aynı düzeyde
başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu ve/veya kayıt için gerekli şartları ta-
şımadığı anlaşılanların kaydı yapılmaz, yapılmış ise kayıtları silinir. Süresi içinde kayıt yap-
tırmayanlar, Üniversiteye girme hakkından vazgeçmiş sayılır.

(4) İlk kayıt işlemi aday tarafından bizzat yapılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olan
ve mazeretini belgelendirerek kanıtlayanlar, belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt süresi için-
de kayıtlarını yaptırabilir. Posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez ve kayıt yapılmaz.

İngilizce yeterlik
MADDE 7 – (1) Öğretim dili İngilizce olan programlara kayıt olan öğrenciler için

İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığı, her akademik yıl başında yapılan DÜİYES ile
belirlenir.

(2) DÜİYES sonucuna göre başarılı olanlar ile YÖK’ün ve Üniversitenin yetkili birim-
lerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavların birinden belirlenen düzeyde
başarılı olduklarını belgeleyenler doğrudan önlisans/lisans öğrenimine başlar.

(3) Bu sınava katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler Hazırlık Sınıfına
kaydedilirler. Hazırlık Sınıfı öğretiminde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile kabul
MADDE 8 – (1) Üniversite programlarına, Üniversite içinden veya dışından yatay ve

dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçeve-
sinde Senato tarafından belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrenciler
MADDE 9 – (1) Değişim programlarına katılacak öğrenciler ile ilgili ilke ve esaslar,

ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.
Çift anadal ve yandal programları
MADDE 10 – (1) Çift anadal ve yandal programlarına ilişkin hususlar, ilgili mevzuat

hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.
Özel öğrenci
MADDE 11 – (1) YÖK tarafından tanınan başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı

olan öğrenciler, disiplin cezası almamış olmak koşuluyla her iki yükseköğretim kurumunun il-
gili Yönetim Kurul kararları çerçevesinde Üniversitenin programlarına özel öğrenci olarak
kayıt olabilir. Özel öğrenciler, katıldıkları derslerin AKTS kredileri esas alınarak belirlenen
öğretim ücretini öderler.

(2) Özel öğrenciler en fazla ilgili programın ortalama AKTS kredi yükü kadar ders ala-
bilir. Bu öğrencilere aldıkları ders ile başarı notlarını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci
statüsünde ders alan öğrenciler, Üniversitenin diplomasını alamaz ve öğrencilik haklarından
yararlanamaz. Ancak, Üniversitenin idari ve akademik kurallarına uymak zorundadır.
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(3) Özel öğrenciler, bu statüde ders aldıktan sonra Üniversiteye yatay geçiş yapmaları
halinde; Üniversitede alıp da başarılı oldukları derslerden sadece geçiş yapmadan önce kayıtlı
bulundukları yükseköğretim kurumunca kabul edilen ve not belgelerinde yer alan derslerin
kredisinden yararlanabilir.

(4) Üniversite programlarından birinde kayıtlı bulunan ve GNO’su 2,00’ın üzerinde ve
ilgili programın ilk iki yarıyılına ait derslerden başarılı olan öğrenciler, YÖK tarafından denkliği
kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarına; Üniversitenin ve diğer yük-
seköğretim kurumunun yönetim kurullarının uygun kararları ile özel öğrenci olarak kayıt yap-
tırabilirler. Özel öğrenci olarak ders alınan dönemler normal öğretim süresinden sayılır. Özel
öğrenci olarak alınacak dersler danışman ile birlikte belirlenir ve dönüşte, ilgili fakülte ve mes-
lek yüksekokulu yönetim kurulunca intibakları, ilgili mevzuat çerçevesinde YÖK kararları ve
Senato tarafından belirlenen muafiyet ve intibak işlemlerine ilişkin esaslara göre yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Öğrenciler, her akademik yıl için belirtilen tarihlerde yıllık öğretim

ücretinin tamamını ödeyerek, güz ve bahar yarıyılları başında akademik takvimde belirtilen
tarihlerde derslere yazılmak suretiyle kayıt yenilemek zorundadır.

(2) Normal kayıt süresinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler ekleme-bırakma süresinin
sonuna kadar geç kayıt yaptırmak üzere Öğrenci İşleri Müdürlüğüne dilekçe ile başvurabilirler.

(3) Mezun olabilmek için tüm derslerinden başarılı olan, ancak staj yükümlülüklerini
veya kültürel gelişim seminerlerini tamamlayamayan öğrenciler, staj ve kültürel gelişim semi-
nerleri için ikişer AKTS kredi ücreti yatırarak kayıt yenilemek zorundadır.

(4) Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, normal öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yenilemeyen
öğrenciler, öğrencilere tanınan haklardan yararlanamaz.

Danışman
MADDE 13 – (1) Her öğrenciye ilgili bölüm başkanlığı/MYO müdürlüğü tarafından

tam zamanlı öğretim üyeleri/görevlileri arasından bir danışman görevlendirilir. Danışman, öğ-
renciyi öğrenimi süresince izler, önlisans/lisans öğretimi, ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir
ve yönlendirir. Öğrencinin derslere yazılma, ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemleri
danışman onayı ile yapılır.

Ücretler
MADDE 14 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heye-

tince her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.
(2) Normal kayıt süresinde kayıtlarını yenilemeyen ve geç kayıt yaptıran öğrencilerin

Üniversite tarafından belirlenecek ek koşulları yerine getirmeleri şarttır. Söz konusu şartlar ka-
yıt tarihlerinde Mütevelli Heyetince belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

(3) Kaydını yenileterek derslere yazılan öğrencilerden eğitim-öğretimin birinci haftası
içinde; ilk kayıt yaptıran öğrencilerden ise, ilk kayıt işlemini izleyen üç gün içinde Üniversite
ile ilişiğini kesenlerin o yıl için yatırmış olduğu ücret iade edilir. Daha sonra ayrılan öğrenciler
ise o yılın ücretini ödemekle yükümlüdür. Özel yetenek sınav sonucuna göre Üniversiteye kesin
kaydını yaptıranların Üniversite ile ilişiklerini kesmeleri durumunda ücret iade koşulları ayrıca
belirlenir ve kesin kayıtta öğrencilere bildirilir.

(4) Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen normal sürede
mezun olamayan öğrenciler alacakları her ders için AKTS kredi başına ücret öderler.

(5) Burslar ile ilgili işlemler Doğuş Üniversitesi Burs Yönergesine göre yürütülür.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili
MADDE 15 – (1) Üniversitenin öğretim dili, bazı bölümlerde/programlarda Türkçe,

bazılarında İngilizce’dir. Ancak ilgili mevzuat çerçevesinde, YÖK’ün onayı ile karma dille öğ-
retim yapılan bölüm/program açılabilir.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 16 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her

biri ondört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir.
Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ilişkin
hususlar, Senatonun belirleyip ilan ettiği akademik takvim ile düzenlenir.

(2) YÖK’ün onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminde; Doğuş Üniversitesi Yaz
Öğretimi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Ders programları
MADDE 17 – (1) Önlisans veya lisans ders programları, ilgili bölüm başkanlığının

önerisi, fakülte/MYO kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir programın çift
anadal ve/veya yandal yapabileceği programları ve ders programları da aynı usulle belirlenir.

(2) Derslerin AKTS kredileri, ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı
TYYÇ’de tanımlanmış diploma düzeyi ve alanı için bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin kat-
kısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri
ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bu-
lundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yüküne dayalı olarak hesap-
lanır. Öğretim planları; önlisans düzeyi için toplam 120 AKTS kredisi, lisans düzeyi için ise
toplam 240 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir ve öğrenciye ortalama 30’ar AKTS kredilik
yarıyıllar halinde sunulur. Öngörülen dönemlik öğrenci iş yükü 30 AKTS kredisidir.

(3) Ders programlarında her dersin teorik ders saati, uygulama ve laboratuar saatleri
ile AKTS kredisi ve varsa önşartı belirtilir.

(4) Önlisans veya lisans ders programlarında Senatonun onayladığı en son tarihten iti-
baren, iki yıl değişiklik yapılmaz. Bu süre göz önünde bulundurularak yapılan değişikliklerden
etkilenen mevcut öğrencilerin intibakları onaylanan ders programlarıyla birlikte yapılır.

Zorunlu ve seçmeli dersler ile önşart dersleri
MADDE 18 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci

kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini ve ders programında gösterilen türde ve sayıda
seçmeli dersi almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, öğrencinin ilgi alanı ve isteği göz önünde
bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için, daha önce alınarak başarılması gereken derse önşart
dersi denir. Önşart dersleri, ders programlarında gösterilir.

Ders ve uygulamalara devam
MADDE 19 – (1) Öğrenciler eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygu-

lama ve laboratuarlara devam etmek ve yarıyıl içinde her türlü sınav ve öğretim elemanlarının
uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla sorumludur.

(2) Öğrenciler eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygulama ve laboratuar-
lara en az %70 oranında devam etmek zorundadır. Ancak daha önce alınmış ve devamsızlık
(IA) nedeniyle başarısız olunan dersler hariç, tekrar edilen derslerde devam zorunluluğu aran-
maz. Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenerek, devamsızlık oranı
%20'ye ulaştığında uyarıda bulunulur ve devamsızlık oranı %30'u geçtiğinde öğrenciye IA notu
verilerek durum Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bilgisayar ortamında bildirilir.

14 Nisan 2015 – Sayı : 29326                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



(3) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat
ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate
alınmaz.

(4) Hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam zorunluluğunu yerine getirmeyen
öğrenci o dersten başarısız sayılır.

AKTS kredi yükü
MADDE 20 – (1) Bir öğrencinin her yarıyıldaki AKTS kredi yükü, o öğrencinin kayıtlı

bulunduğu bölüm/programın ders programında yarıyıl başına düşen AKTS kredi miktarıdır.
(2) GNO 2,00’ın altında olan öğrenciler yarıyıl AKTS kredi yükünden fazla ders ala-

maz. Üçüncü yarıyılın başından itibaren, yarıyıl AKTS kredi yükünün üstüne; GNO en az 2,00
olan öğrenciler bir ders, GNO en az 3,25 olanlar ve kayıt yaptırdığı yarıyıl sonunda, yaz öğre-
timi dikkate alınmadan mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, GNO değerlerine ba-
kılmaksızın yarıyıl AKTS kredi yüküne ilave olarak iki ders daha alabilir.

(3) ÇAP ve yandal yapan öğrenciler yarıyıl AKTS kredi yüküne bakılmaksızın ÇAP ve
yandal programlarından danışmanlarının onayı ile en fazla iki ders daha alabilir.

Derse yazılma
MADDE 21 – (1) Öğrenciler derse yazılma işlemlerini, danışmanlarının onayı ile her

yarıyıl başında yaparlar.
(2) Öğrenciler, kayıtlı bulundukları programların ders programlarında belirlenen sıraya

göre derslerine yazılmakla yükümlüdür. Önceki yarıyıllarda başarısız olunan ve/veya hiç alın-
mayan derslerin, izleyen yarıyıllarda öncelikle alınmaları gerekir. Derslerin çakışması halinde,
her yarıyıl ilk defa alınan derslerden sadece ikisi, en çok birer saati çakışarak alınabilir. De-
vamsızlık (IA) nedeniyle başarısız olunan dersler hariç, tekrar edilen derslerde çakışma kontrolü
yapılmaz.

(3) Mezun olabilmek için lisans programlarında gerekli 240 ve önlisans programlarında
120 AKTS kredi yükünü tamamlamış ve bütün derslerden geçer not aldıkları halde genel not
ortalamaları 2,00’ın altında kalan öğrenciler ortalamalarını yükseltebilmek için daha önce alıp
şartlı başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir. Şartlı başarılan ders seçmeli ise öğrenci bu ders
yerine başka bir seçmeli ders alabilir. Bu fıkrada belirtilen öğrencilere bu Yönetmeliğin 22 nci
maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(4) Öğrenciler D ve D+ almış oldukları dersleri danışmanının onayı ile tekrarlayabilir.
Tekrarlanan derslerden, önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir. Bu fıkrada belir-
tilen öğrencilere bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(5) Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK tarafından denkliği
kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o kurumda alıp
başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından bir hafta önce ilgili fakülte/meslek
yüksekokuluna not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile müracaat ederek muafiyet
talebinde bulunur. Eşdeğer ve AKTS kredisi uygun görülen dersler için ilgili birimlerin yönetim
kurulları tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler ile Üniversitenin Türkçe program-
larına kayıt yaptıran öğrencilerden, Türkçe programlar için yapılan yabancı dil muafiyet sınavı
sonucunda başarılı olanlar, muaf veya başarılı oldukları toplam AKTS kredisi kadar bu Yönet-
meliğin 20 nci maddesine uygun olarak üst yarıyıllara ait derslere yazılabilirler.

Ekleme-bırakma ve dersten çekilme
MADDE 22 – (1) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri yarıyılın ilk haftası içinde yapılır.

Öğrenciler bu süre içinde danışmanlarının onayı ile daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını
bırakabilir veya yenilerini ekleyebilir.
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(2) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten
danışmanlarının onayı ile çekilebilir. Bu durumda öğretim ücretinden herhangi bir iade yapıl-
maz. Öğrenciler, öğrenimleri süresince lisans programlarında en fazla dört, önlisans program-
larında en fazla iki dersten çekilebilir.

(3) Öğrenciler aşağıda belirtilen dersleri bırakamaz veya bu derslerden çekilemezler:
a) İlk iki yarıyıla ait dersler,
b) Öğrenci tek derse yazılmış ise bu ders,
c) Daha önceki yarıyıllarda hiç alınmayan ve/veya alınıp başarısız olunan dersler.
Bitirme projesi
MADDE 23 – (1) Bitirme projesi bir öğretim üyesinin/görevlisinin danışmanlığında

yapılır. Bir öğrencinin bitirme projesini alabilmesi için gerekli koşullar ders programlarında
gösterilir. Bitirme projesi danışmanlıklarının öğretim üyeleri/görevlileri arasındaki dağılımı il-
gili bölümlerce yapılır. Bitirme projesinin alınması, yürütülmesi, teslimi ve sınavı hakkındaki
esaslar ile yazım kuralları Senato tarafından belirlenir.

Stajlar ve kültürel gelişim seminerleri
MADDE 24 – (1) Staj yapılması zorunlu olan programlarda stajlara ilişkin esaslar Se-

nato tarafından belirlenir.
(2) Öğrencilerin kültürel gelişim seminerlerine katılmalarına ilişkin esaslar Senato ta-

rafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Başarı Değerlendirme ve Disiplin

Sınavlar
MADDE 25 – (1) Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı

yapılır. Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen uygulamalı dersler (laboratuar, uygulama, atölye,
proje ve bitirme projeleri) hariç yarıyıl sonu sınavlarına girmek zorunludur. Öğretim elemanı;
ödev, proje, laboratuar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu
sınavı yazılı olarak yapılır. İlgili fakülte/MYO yönetim kurullarının kararı ile sınav sözlü veya
sözlü-yazılı olarak da yapılabilir. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları ve
diğer yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınır.

(2) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, yarıyıl sonu sınavının
ağırlığı %40’tan az ve %70’ten fazla olamaz. Yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının
başarı notu üzerindeki ağırlıkları öğrencilere yarıyıl başında duyurulur. Yarıyıl sonu sınavları
akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

(3) Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulunu sağlamış
olmak kaydıyla ilgili fakülte/MYO yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini
takiben akademik takvimde ilan edilen tarihte açılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sı-
navından alınacak başarı notu en fazla (C) olabilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci
dersi yeniden almak zorundadır. Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen uygulamalı dersler (labo-
ratuar, uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri) için tek ders sınavı yapılmaz.

(4) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notları, sınav evrakları ve de-
ğerlendirme formları bir hafta içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir. Başarı notları
Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sınav evrakları iki yıl saklanır.

(5) Sınavlarda kopya yapan veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye o sınavdan sıfır (0)
notu verilir ve ayrıca hakkında disiplin soruşturması açılır.

Maddi hataların düzeltilmesi
MADDE 26 – (1) Sınav sonuçlarına ve notlara, ancak maddi hata nedeniyle itirazda

bulunulabilir. Sınav sonuçlarında veya notlarda maddi hata olduğu iddiası, ilgili öğretim ele-
manı veya öğrenci tarafından dekanlığa/meslek yüksekokulu müdürlüğüne yazılı başvuru ile
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yapılır. Başvuruların, sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde yapılması gerekir.
Başvurular, ilgili fakülte/MYO yönetim kurullarınca başvuruyu takip eden beş iş günü içinde
sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) İkinci kez itirazda bulunulması durumunda ilgili birimler tarafından biri o dersin
öğretim elemanı olmak üzere üç kişilik bir komisyon oluşturularak inceleme yapılır ve itiraz
başvurusu beş iş günü içinde sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir. İkinci itiraz, bi-
rinci itiraz sonucunun bildirildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde yapılır.

Bütünleme sınavları
MADDE 27 – (1) Bütünleme sınavlarına, yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını sağla-

dığı halde, yarıyıl sonu sınavına giremeyen veya yarıyıl sonu sınavından başarısız olan öğren-
ciler girebilir.

(2) Bütünleme sınavları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.
(3) Bütünleme sınavlarının değerlendirmesinde yarıyıl sonu başarı notunun hesaplan-

masında geçerli olan başarı kuralları uygulanır.
(4) Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen uygulamalı derslerden (laboratuar, uygulama,

atölye, proje ve bitirme projeleri) başarısız olan öğrenciler ile devamsızlık nedeni ile başarısız
olan öğrenciler bütünleme sınav hakkından yararlanamazlar.

(5) Ek sınavlar ve tek ders sınavları için bütünleme sınavı düzenlenmez.
Disiplin
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

Başarı notları
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kul-

lanılır. Bu amaçla kullanılan harfler, ağırlık katsayıları ve puan aralıkları aşağıda gösterilmiş-
tir:

a) Harf Notu Ağırlık Katsayısı
A+ 4.00
A 3.75
B+ 3.50
B 3.00
C+ 2.50
C 2.00
D+ 1.50
D 1.00
F 0.00
IA 0.00

b) Bir dersten alınan A+ ile C arasındaki notlar dersin başarılı; D ve D+ notları dersin
şartlı başarılı olarak tamamlandığını; F notu ise dersten başarısız olunduğunu gösterir. Ayrıca;
not belgesinde geçici süre ile EL, I ve not belgesinde görünen P, W, G, R harfleri kullanılır.
Harflerin anlamları aşağıda gösterilmiştir:

1) EL: Öğrencinin ilgili dersin yarıyıl sonu sınavı için izinli sayıldığını gösterir.
2) I: Proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmaları içeren derslerde yapması gerekenleri,

devam ve sınavlar hariç, mazereti nedeniyle zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir.
Bu çalışmalar ilgili yarıyıl sonu sınavlarının/proje sunumlarının bitiminden itibaren iki hafta
içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile en fazla iki hafta daha
uzatılabilir. Süresinde sonuçlandırılmayan dersler için I notu F’ye dönüşür.

3) IA: Öğrencinin devamsızlıktan dolayı başarısız sayıldığını gösterir.
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4) G: Türkçe bölümlerde yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olunan dersler ile diğer
yükseköğretim kurumlarından alınan kredisiz ancak başarılı olunan dersleri gösterir. Not orta-
lamalarına katılmaz.

5) P: Başarılı olunan kredisiz dersler için kullanılır, not ortalamalarına katılmaz.
6) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.
7) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Not ortalamalarına katılmaz.
8) NC: Öğrencinin ders planında bulunmayan herhangi bir kredili dersin kredisiz olarak

alınması durumunda bu dersin kredi bilgisi yerine NC yazılır. Dersten başarılı olanlara P, ba-
şarısız olanlara F verilir.

Not ortalamalarının hesabı
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları he-

saplanarak bulunur.
(2) YNO; o yarıyılda kayıt olunan derslerin, her birinin AKTS kredi değeri ile o dersten

alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı
tüm derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(3) GNO; tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin, her birinin AKTS kredi değeri ile alı-
nan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin
AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(4) Bölme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü
rakam beş veya daha fazla olduğunda önceki hane bir üst rakama tamamlanır.

Önlisans ve lisans diploması
MADDE 31 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine

göre başarı ile tamamlayan, GNO 2.00 veya üzeri olan, lisans programlarında 240 AKTS kredi
yükünü, önlisans programlarında 120 AKTS kredi yükünü sağlayan öğrenciler diploma almaya
hak kazanır.

(2) Fakültesindeki lisans öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak dördüncü yarıyıl so-
nuna kadar ders programlarında bulunan tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile 2547 sayılı Kanu-
nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersleri bu Yönetmelik hüküm-
lerine göre başarmış ve dördüncü yarıyıl sonu GNO en az 2.00 olan öğrencilere, ilgili mevzuat
hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde önlisans diploması verilir.

(3) Diplomalara T.C. kimlik numarası, mezuniyet tarihi ile diploma numarası yazılır.
Mezuniyet tarihi, mezuniyet kararının alındığı fakülte/MYO yönetim kurulunun yapıldığı ta-
rihtir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici me-
zuniyet belgesi verilir.

(4) Öğrenimlerini normal süre içinde disiplin cezası almadan GNO en az 3,50 ile ta-
mamlayan öğrencilere üstün onur belgesi, 3,00-3,49 arasında tamamlayan öğrencilere ise onur
belgesi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma
MADDE 32 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik,

kişisel, yurt dışında eğitim, mücbir ve öngörülmeyen sebepler ve benzer diğer sebeplerle kayıt
dondurmak için başvurabilirler.

(2) Öğrencilerin kaydı, ilgili yönetim kurulları tarafından, öğretim ücretinin ödenmesi
koşuluyla dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim-
öğretim ücretine mahsup edilir. İlgili yönetim kurulu kararında dondurulma gerekçesi belirtilir.
Dondurulan süre öğrenim süresinden sayılmaz.
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(3) Bir defada en çok iki yarıyıl için kayıt dondurulabilir. Toplam kayıt dondurma süresi
lisans öğreniminde dört yarıyılı, önlisans öğreniminde iki yarıyılı aşamaz.

(4) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönem-
deki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı
olmayan kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden
iki hafta içinde yapılması gerekir.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden
öğrenimlerine devam eder. Sağlık raporu ile kayıt donduran öğrencilerin, süresinden önce öğ-
renimlerine devam etmek istemeleri halinde sağlık durumlarının düzeldiğini yine sağlık rapo-
ruyla belgelendirmeleri gerekir.

(6) Psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı bir yılı
aşan ve durumlarını bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendiren öğrenci-
lerden, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, durumlarını sağlık raporu ile belge-
lendirmeleri istenir.

(7) İki yarıyıl kayıt dondurmuş öğrencilerin, ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam
etmek istemeleri halinde, hazırlık sınıfındakiler hariç, bir dilekçe ile ilgili dekanlık/MYO mü-
dürlüklerine başvurmaları gerekir.

Kayıt silme
MADDE 33 – (1) İlgili birimlerin yönetim kurulu kararı ile;
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin,
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çı-

karma cezası alan öğrencilerin,
c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin,
Üniversite ile ilişiği kesilir.
Öğrenim süresi
MADDE 34 – (1) Bir öğrencinin programa başlamasından itibaren kayıt yaptırdığı ya-

rıyıl sayısı, o öğrencinin normal yarıyılını gösterir. Kayıt yaptırılan yarıyıl sayısı öğrencinin
kayıtlı bulunduğu programın toplam yarıyıl sayısından fazla olamaz. Kayıt dondurulan ve kayıt
yenilenmeyen yarıyıllar hesaba katılmaz. Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen ya da muaf olduğu
dersler bulunan bir öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl, o öğrencinin normal yarıyılı sayılır.

(2)  Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-
dığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim
süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Ha-
zırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ek eğitim öğretim süresi, İngilizce hazırlık programında
geçirilen süre; kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesi ve öğretim
süresiyle ilgili her türlü konu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki esaslara göre dü-
zenlenir.

(3) İlgili yönetim kurulunca öğrencinin kayıt dondurduğu yarıyıllar, program süresine,
azami ve ek eğitim öğretim süresine dâhil değildir.

(4) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen yarıyıllar program süresine, azami ve ek eğitim öğretim süresine dâhildir.

(5) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı
Kanun, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini
Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yük-
sekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik ve sair ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                 14 Nisan 2015 – Sayı : 29326



en az dört yarıyılın bütün derslerinden veya o lisans programının en az % 60’ından başarılı ol-
maları, Üniversiteden süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası almamaları ya da kesinleşmiş
bir mahkumiyet halinin olmaması şartıyla Üniversiteden ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren
altı ay içinde müracaat ettikleri taktirde meslek yüksekokullarının benzer veya uygun prog-
ramlarına intibak ettirilebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 35 – (1) 27/1/2012 tarihli ve 28186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce önlisans
ve lisans öğrenimine başlamış olan öğrenciler ile ilgili olarak Senato tarafından belirlenen esas-
lar uygulanır.

Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Medipol Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/10/2013 tarihli ve 28799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin dör-
düncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Her ders için öğrencilere verilecek başarı notlarını gösterir harfli başarı notu ve
karşılık gelen başarı katsayısı ile puan karşılıkları ve dereceleri aşağıdaki gibidir:

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/10/2013 28799

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/2/2015 29268

2- 23/3/2015 29304
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Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/7/2012 tarihli ve 28367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Üniversitede lisansüstü programlar ücretlidir. Öğrenim ücretleri ve
ödenme esasları, 2547 sayılı Kanunun ek madde 9 hükmü ile 6/10/2006 tarihli ve 26311 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine
göre her yıl Mütevelli Heyeti tarafından tespit ve ilan edilir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılının başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğren-
cinin herhangi bir sebeple Üniversiteden eğitim dönemi başlamadan kaydını sildirmesi halinde,
yıllık öğrenim ücretinin dörtte birini ödemesi zorunludur. Öğrencinin eğitim dönemi başladık-
tan sonra kaydını sildirmesi halinde ise o yarıyıla ait ödemiş olduğu ücret kendisine iade edil-
mez. Öğrenim ücretlerini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin o dönem
için kayıtları yapılmaz, yenilenmez. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Bilimsel hazırlık programına katılması öngörülen öğrenciler için, bilimsel hazırlık
programı ücretleri, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ücretinin
tamamını” ibaresi “ücretini” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “yarıyılın” ibaresi
“yarıyıl(lar)ın” şeklinde ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci ve sekizinci
fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili enstitü
yönetim kurulunun kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Öğrenim süresi
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenim süresi, yabancı dil ha-

zırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç, asgari dört yarıyıl (iki yıl) ve azami altı yarıyıldır
(üç yıldır). Programlarında öngörülen dersleri, seminer dersi dâhil ve tez çalışmasını başarıyla
tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süreler, tezli yüksek lisans öğreniminin tamamlanması için
asgari ve azami süreler olup, öğrenim ücreti bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde öngörülen
esaslara göre belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Öğrenim süresi
MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenim süresi, yabancı dil ha-

zırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç asgari üç yarıyıl (bir buçuk yıl) ve azami altı yarı-
yıldır (üç yıldır). Programlarında öngörülen dersleri, proje dersi dâhil, başarıyla tamamlayan
öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süreler, tezsiz yüksek lisans öğreniminin tamamlanması
için asgari ve azami süreler olup, öğrenim ücreti bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde öngörülen
esaslara göre belirlenir.
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(3) Öğrenciler kayıtlı oldukları ilk iki dönemde almaları gereken dersleri başarıyla ta-
mamladıktan sonra, üçüncü yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırırlar ve dönem projesini ta-
mamladıktan sonra danışman öğretim üyesinin onay yazısı ile birlikte, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığı kanalıyla ilgili enstitüye teslim eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Öğrenim süresi
MADDE 42 – (1) Doktora programlarında öğrenim süresi, yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için asgari sekiz yarıyıl (dört yıl), azami on iki yarıyıl (altı yıl); lisans derecesi
ile kabul edilenler için asgari on yarıyıl (beş yıl), azami on sekiz yarıyıldır (dokuz yıldır).

(2) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez
önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süreler içinde tamamlaya-
madığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en
az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen süreler doktora öğreniminin tamamlanması için asgari ve
azami süreler olup, öğrenim ücreti bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde öngörülen esaslara
göre belirlenir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmek kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğ-
rencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Öğrenim süresi
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programlarında öğrenim süresi, yüksek lisans dere-

cesi ile kabul edilenler için asgari sekiz yarıyıl (dört yıl), azami on iki yarıyıl (altı yıl); lisans
derecesi ile kabul edilenler için asgari on yarıyıl (beş yıl), azami on sekiz yarıyıldır (dokuz yıldır).

(2) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan, ancak tez, sergi veya
proje çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için sınava gireme-
yen öğrenciye, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay
olmak üzere yeni süreler verilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen süreler doktora öğreniminin tamamlanması için asgari ve
azami süreler olup, öğrenim ücreti bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde öngörülen esaslara
göre belirlenir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlilik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmek kaydıyla sanatta yeterlilik tezinde başarılı
olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/7/2012 28367

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/12/2012 28509

2- 13/5/2013 28646
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Koç Üniversitesinden:
KOÇ ÜNİVERSİTESİ GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesi Geç Antik Çağ ve Bizans

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi Geç Antik Çağ ve Bizans Araştır-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve işleyişine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı: Koç Üniversitesi Araştır-

ma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (GABAM): Koç Üniversitesi Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Koç Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; geç antik çağ ve Bizans olarak adlandırılan kültür

dönemleri (yaklaşık olarak M.S. 3-15. yüzyıllar arası) ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunmak,
bu çerçevede ilgili bilim dalları ile işbirliği içerisinde söz konusu döneme ilişkin bilimsel ça-
lışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmek, ilgili disiplinlere evrensel ölçekte bilimsel katkı sağla-
mak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, araştırmaları desteklemek, bilimsel yayınlar yapmak ve
söz konusu uygarlıkların kültürel varlıklarının korunması ve tanıtılmasına katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bu-

lunur:
a) 5 inci maddede belirlenen amaç doğrultusunda geç antik çağ ve Bizans dönemleri

konusunda arkeoloji, sanat tarihi, tarih, antropoloji, sosyoloji, dilbilim ve benzeri ilgili bilim
dallarının işbirliği ile disiplinlerarası bilimsel araştırma ve çalışmalar yürütmek, bu amaçla be-
lirtilen disiplinlerde yurt içinde ve yurt dışında çalışan bilim insanları ve kurumlarla işbirliği
yapmak, ortak çalışma programları belirlemek ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek.

b) Gerekli izinleri alarak yurt içinde ve yurt dışında kazı, yüzey araştırmaları ve diğer
alan çalışmalarını gerçekleştirmek, bu tür çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.

c) Faaliyet alanları çerçevesinde gerçekleştirilen araştırma ve çalışmalar için gerekli
olan her türlü araç ve gereci temin etmek, bu amaçla yurt içinden ve yurt dışından nakdi ve
ayni bağışları kabul etmek.
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ç) Konuyla ilgili olarak Üniversite bünyesinde ve Üniversitenin faaliyetleri kapsamında
ilgili disiplinlerde lisans ve lisansüstü eğitim etkinliklerinde bulunmak.

d) Konu alanı ile ilgili olarak kongre, sempozyum, panel, seminer gibi ulusal ve ulus-
lararası bilimsel etkinlikler gerçekleştirmek, bu tür etkinliklere katılmak ve bu tür etkinlikleri
desteklemek.

e) İlgili alanda bilimsel yayın yapmak, araştırma ve çalışmalarının sonuçlarını kitap,
dergi, süreli yayın, broşür ve benzeri biçimlerde yayınlayarak bilim dünyasına duyurmak, ya-
yınlarını basılmış olarak ve elektronik ortamda gerçekleştirmek.

f) Konu ile ilgili olarak her tür belge, fotoğraf, film ve benzeri malzemeyi toplayarak
basılı ve görsel arşiv, kütüphane oluşmak.

g) İlgili alanda taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve tanıtılmasına yö-
nelik faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetleri desteklemek, bu alandaki kültürel mirasın korun-
ması konusundaki toplumsal bilincin gelişmesi doğrultusunda çalışmalar yürütmek.

ğ) Belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için ilgili kamu kuruluşları, ulusal ve ulus-
lararası kuruluşlar, gerçek kişiler ve özel sektörle işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, ilgili bilim dalında Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri ara-

sından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür aynı usulle ye-
niden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması
durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör ta-
rafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdürün, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri
veya Üniversitenin öğretim üyeleri arasından önerdiği bir kişi, Rektör tarafından Müdür Yar-
dımcısı olarak 2 yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı zaman kendisine
yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,

toplantılara başkanlık etmek.
c) Çalışma programlarının taslaklarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna önermek ve ka-

rara bağlanan çalışma programını yürütmek.
ç) Yıllık gelir ve gider bütçe önerisini hazırlamak, karara bağlanmak üzere Yönetim

Kuruluna getirmek.
d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan faaliyet programı ve bütçe önerisini

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına sunmak.
e) Araştırma projelerinin tasarlanması, yürütülmesi, koordinasyonu ve denetimini sağ-

lamak.
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, ça-

lışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılma-
sından Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna başkanlık yapan Müdür dâhil

beş üyeden oluşur. Müdür dışındaki dört üye, Merkezin faaliyet alanına giren konularda tam
zamanlı çeşitli öğretim üyelerinden, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından seçilir ve üç yıl için
görevlendirilir.
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(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya
altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem
doğrultusunda, Müdürün çağrısı ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda iki defa olağan
olarak toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde Müdürün ya da Yönetim Kurulu üyelerinin salt ço-
ğunluğunun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılan-
ların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk
sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.
b) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.
c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planı önerisini karara bağlamak.
ç) Müdürün çalışmalarını denetlemek.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulunan

istişari bir organdır. Üniversite ve Merkezin faaliyet konularında çalışan kişiler, kurum ve ku-
ruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve Rektör tarafından görevlen-
dirilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyelerin veya süresi
dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir
ve görevlendirilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan üyelerin
üyeliği düşer.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az bir defa üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Ku-

ruluna önerilerde bulunur, danışmanlık yapar ve kendi uzmanlık alanlarında deneyim ve biri-
kimlerini paylaşarak Merkezin çalışmalarına katkı sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Ekipman ve demirbaş
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaş, Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sabancı Üniversitesinden:
SABANCI ÜNİVERSİTESİ SATINALMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sabancı Üniversitesi ve tüm birimlerinin yurt

içinden ve yurt dışından yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı, yapımı ve benzeri işlerde uy-
gulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sabancı Üniversitesinin satınalma formu ile talep

edilen yurt içi ve yurt dışı her türlü gayrimenkul, nakil araçları, mal ve hizmet alım, yapım, sa-
tım, onarım, kiralama ve kiraya verme, taşıma ve benzeri işlerin yapılması ve yaptırılmasına
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek
37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Sekreter: Sabancı Üniversitesi Genel Sekreterini,
b) İstek sahibi: Sabancı Üniversitesinin içinde yer alan ve satınalma talep yetkisine sa-

hip birim yetkilisini,
c) Mali İşler Direktörlüğü: Sabancı Üniversitesi Mali İşler Direktörlüğünü,
ç) Mütevelli Heyeti: Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Mütevelli Heyeti Başkanı: Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
e) Rektör: Sabancı Üniversitesi Rektörünü,
f) Satınalma yöneticisi: Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Yöneticisini,
g) Satınalma birimi: Sabancı Üniversitesinin satınalma sürecinin bu Yönetmelikte ta-

nımlanan kurallara uygun olarak yürütülmesinden sorumlu birimini,
ğ) Üniversite: Sabancı Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Satınalma Usulleri ve Satınalma Sürecine İlişkin Diğer İşlemler

Satınalma usulleri
MADDE 5 – (1) Satınalma usulleri aşağıdaki gibi uygulanır;
a) Kapalı zarf usulü.
b) Açık teklif usulü.
c) Davet usulü.
ç) Pazarlık usulü.
d) Açık eksiltme.
e) Doğrudan temin usulü.
(2) Satın alımlarda, birinci fıkrada sayılan yöntemlerin uygulanmasında sadece en düşük

fiyat ölçütü esas alınmayıp, istenilen mal ve hizmetin fiyatı, kalitesi, istenilen zamanda
teslim/bakım/garanti şartları, isteklilerin deneyim, liyakat ve mali durumları birlikte değerlen-
dirilir ve Üniversitenin yararına en uygun teklif tercih edilir. Bu kriterlerden herhangi birisinin
istenilen şartlara uymaması durumunda bile fiyat göz ardı edilerek alım yapılabilir.

(3) Gayrimenkul alımı, satımı Mütevelli Heyeti Başkanı onayıyla yapılır, teklif alma
sürecine tabi değildir.
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(4) Gayrimenkul kiralaması ve kiraya verilmesi Genel Sekreter onayıyla yapılır, teklif
alma sürecine tabi değildir.

(5) Nakil araçları alımı, satımı ve kiralanması Genel Sekreter onayıyla yapılır, teklif
alma sürecine tabi değildir.

Satınalma süreci
MADDE 6 – (1) İstek sahibi tarafından doldurulan mal/hizmet talepleri, satınalma bi-

rimi tarafından yerine getirilir. Satınalma birimi, satınalma işlemlerini Mütevelli Heyetinin en
son onayladığı bütçe ve onay mercilerine en son vermiş olduğu yetki sınırları çerçevesinde,
gerekli onayları alan satınalma talebi ile gerçekleştirir.

(2) Her türlü mal/hizmet alımı için istek sahibi tarafından satınalma talep formu dol-
durulur.

(3) Mal/hizmet isteğinin açık, net ve tam olarak tanımlanması ile teslim alınan mal/hiz-
metin uygunluk onayı istek sahibi tarafından gerçekleştirilir. Açık ve net olarak tanımlanmayan,
satınalma talebi yapılmamış veya gerekli onayları alınmamış satınalma talepleri hakkında işlem
yapılmaz.

Teklif alma
MADDE 7 – (1) Teklif alma aşamasında değişik kategoriler ve satın alınmak istenen

mal/hizmetin özelliklerine bağlı olarak, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yöntemler
uygulanır.

(2) Talep edilen mal/hizmetin tutarı için gerekirse birden fazla tedarikçiden teklif alınır.
İstenen mal/hizmetin piyasadaki tedarikçi sayısının kısıtlı olduğu, malzeme temin süresinin
daha kısa olduğu veya özellik arz eden alımlarda birden fazla teklif alınmasına gerek yoktur.

(3) Sürekli tüketim arz eden her türlü mal/hizmet alımlarında, kalite ve koşullarda bir
değişiklik yoksa aynı tedarikçiden mal/hizmet alımı devam edebilir.

(4) İstenen mal/hizmet için öncelikle, daha önce çalışılmış veya denenmiş tedarikçiler-
den teklif alınır.

(5) Yurt dışı alımlarda teslim şekli, teslim şartları, süreleri, montaj, bakım, ödeme şekli
gibi satınalma koşulları kararlaştırıldıktan sonra tedarikçi firmalardan teklif veya koşullara uy-
gun proforma fatura istenir.

(6) Satınalma birimi tarafından istenilmesi durumunda alınacak hizmet için hizmeti ta-
lep eden birim tarafından teknik şartname hazırlanır ve satınalma birimine iletilir. Hazırlanan
teknik şartname ayrıntılı iş tanımını, istenecek belge ve evrak bilgisini içermelidir. İlgili teknik
şartname, ön araştırma sonucunda seçilerek belirlenen tedarikçilere, varsa ek dokümanları ile
birlikte gönderilir.

Teklif değerlendirme ve tedarikçi seçimi
MADDE 8 – (1) Teklif değerlendirme ve tedarikçi seçimi aşamasında 5 inci maddenin

birinci fıkrasında belirtilen yöntemler uygulanır.
(2) Tedarikçilerden toplanan teklifler, ilgili satınalma talebi tanımına uygunluk başta

olmak üzere, satınalma birimi tarafından istenen mal/hizmeti istenen niteliklere göre verme
yeteneği, uygun fiyat ve ödeme koşulları uygun teslim süreleri dikkate alınarak değerlendirilir
ve bu kriterlere en fazla uyum gösteren tedarikçi seçilir.

(3) Alınan teklifler satınalma birimi tarafından değerlendirilir. Gerekli durumlarda ise
istek sahibi veya istek sahibi birim yöneticisi ile birlikte değerlendirilip sonuçlandırılır.

(4) Tedarikçinin sağladığı veya sağlayacağı mal/hizmetin kalitesinin yeterli olmaması
veya olmayacağı düşünülmesi durumunda tedarikçinin teklifi dikkate alınmaz.

Satınalma siparişinin hazırlanması
MADDE 9 – (1) Siparişlerin hazırlanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Süreklilik veya özellik arz eden mal/hizmet alımları için Üniversite ile tedarikçi firma

arasında bir sözleşme yapılabilir. Sözleşme yapılıp yapılmayacağına karar vermek satınalma
biriminin yetkisindedir.
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b) Bir satınalma siparişi ancak, tedarikçi ve satınalma koşulları belirlendikten ve gerekli
mutabakat ve onaylar tamamlandıktan sonra tedarikçiye iletilir.

c) Satınalma siparişi yurt içine, yurt dışına veya her iki yoldan birlikte verilebilir. Yurt
dışı alımlarda, ithalat rejimi yakından izlenerek, yasal yükümlülükler eksiksiz olarak yerine
getirilir.

ç) Üniversitenin ithalat işlemleri sadece satınalma birimi tarafından yapılır.
Acil alımlar
MADDE 10 – (1) Acil alımlar, Üniversitede meydana gelebilecek ve anında müdahale

edilmediğinde maddi ve/veya manevi zarar doğurabilecek; eğitimi aksatabilecek; toplum sağ-
lığı, teknik veya doğal afetlerden dolayı oluşan beklenmedik olaylar için gerekli alımlardır ve
bu durumlar için alım esnasında satın alma usullerinin uygulanması beklenmez.

(2) Acil alımlar için gerekli mal/hizmet alımı istek sahibi tarafından resen yapılır. Daha
sonra, acil ihtiyaç sebebi detaylı olarak üzerinde açıklanacak şekilde satınalma talebi hazırlanır
veya ilgili fatura ödenmek üzere doğrudan Mali İşler Direktörlüğüne iletilir. Acil alımları yapan
kişi(ler) en uygun şartlarla alım yapmaktan sorumludur.

Mal/hizmet teslim alma ve ödeme
MADDE 11 – (1) Mal/hizmet teslim alımları ve ödemeler aşağıdaki şekillere uygun

olarak yapılır:
a) Mal teslim alma: Mal tesliminde; istek sahibi alınan malzemenin uygunluğunu kont-

rol edip onaylamaktan sorumludur.
b) Hizmet teslim alma: Hizmetin sunuluşu sırasında varsa sözleşme maddeleri, yoksa

teklifte belirtilen kriterler hizmetlerin teslim alınması esnasında istek sahibi tarafından takip
edilir. Hizmetlerin takibi sırasında ortaya çıkan ve hizmet bedelini etkileyecek artışlar, nedenleri
ile birlikte yazılı olarak satınalma birimine bildirilir ve gerekirse yeni bir satınalma talebi dol-
durulur. İstek sahibi hizmetin kontrol ve onayından sorumludur.

c) Ödemeler: Mal/Hizmet uygunluğu onaylanmış olan faturalar satınalma birimi tara-
fından onaylanır ve ödenmek üzere Mali İşler Direktörlüğüne gönderilir. Gerekli onayları ta-
mamlanmış olan fatura, Mali İşler Direktörlüğü tarafından, tedarikçi ile anlaşılmış ödeme ko-
şulları çerçevesinde, Sabancı Üniversitesi genel ödeme tarihlerine uygun olarak ödenir ve mu-
hasebeleştirilir.

Sözleşmelerin hazırlanması
MADDE 12 – (1) Sözleşmeler aşağıdaki hususları da içerecek şekilde hukuk biriminin

görüşü alınarak hazırlanır.
a) Sözleşmenin ekine bir teknik şartname hazırlanır. Bu Teknik Şartnamede alınacak

mal/hizmetin konusu, yapılacak iş, şartları açık, net ve ayrıntılı olarak tanımlanır.
b) Sözleşme süresi, işin teslim süreci, bedeli ve ödeme şartları.
c) Tedarikçinin yasal ve akdi sorumlulukları.
ç) Üniversitenin sorumluluk ve yükümlülükleri.
d) Sözleşmenin devir şartları ve varsa gerekli cezai şartlar.
e) Uyuşmazlıkların çözümünün nasıl ve nerede olacağı.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde diğer mevzuat hü-

kümleri ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

14 Nisan 2015 – Sayı : 29326                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



TEBLİĞ

          Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

           TARİH                : 19/2/2015

           KARAR NO       : 2015/12-1

           KONU                 : Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı

                                          Mahallesi, 677 no.lu parselde kayıtlı 21.336,00 m2 yüzölçümlü 

                                          taşınmazın özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 16/12/2014 tarih ve 8670 sayılı yazısına isti-

naden;

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 01.06.2010 tarihli, 2010/31 sayılı Kararıyla

özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Denizli ili, Merkezefendi

ilçesi, Karahasanlı Mahallesi, 677 no’lu parselde kayıtlı 21.336,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın

4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak

suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar

çerçevesinde gerçekleştirilen ihale sonucunda İhale Komisyonunca:

Maliye Hazinesi adına kayıtlı söz konusu taşınmazın; 4.520.000 (Dörtmilyonbeşyüzyirmibin)

Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren D.N.S. Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, D.N.S. Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine, 4.515.000 (Dörtmilyonbeşyüzonbeşbin) Türk Lirası bedelle

ikinci teklifi veren Pekdemir-Altıntop Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde

satılmasına, Pekdemir-Altıntop Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine ve ihalenin iptaline dair verilen kararın onaylanmasına,

Bu Karar çerçevesinde sözleşmenin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi

hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

14 Nisan 2015 

SALI 
Sayı : 29326 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/414 

Karar No : 2014/609 

Transit rejimi kurallarına aykırılık (mülga) suçundan sanık Edirne ili Edirne Merkez ilçesi 

Eskikadın Köyü nüfusunda kayıtlı Hasan ve Şükriye'den olma, 10.09.1963 doğumlu, halen Doğan 

Mahallesi Tabakhane Sk. No:39-Merkez -Edirne adresinde oturduğu bilinen MESUT ERİŞ 

hakkında mahkememizce sanığın 4926 sayılı yasanın 3/a-4 maddesi delaletiyle 4/a-2, 5/son 

maddeleri gereğince 121.081,00-TL. Tazmini Nitelikte Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, 

4926 S.Y. nın 4/4 maddesi gereğince KEMTV de yazılı suça konu eşyaların müsaderesine, 

sanığın sabıkasının olmaması ve kişilik özellikleri ile duruşmadaki olumlu tutum ve davranışları 

gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat 

oluştuğundan ve kaçak eşyalara el konularak kamu zararı giderildiğinden 5728 sayılı Yasa ile 

değişik 5271 sayılı CMK 'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, 231/8 maddesi gereğince sanığın beş (5) yıl süreyle denetime tabi 

tutulmasına, bu süre içinde herhangi bir denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına yer 

olmadığına, CMK.231/10 maddesi gereğince sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç 

işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın DÜŞMESİ 

kararı verilmesine, CMK. 231/11 maddesi gereğince denetim süresi içinde kasten yeni bir suç 

işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına dair verilen hükmün tebligat ve 

yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık MESUT ERİŞ ' e tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında 

ilanına karar verilmiş olup, 

İlan olunur.  2180 
 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 14 Nisan 2015 – Sayı : 29326 

 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2014/709 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmud ve Gazel oğlu 1980 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan AHMET MASRİ hakkında kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 19/02/2015 tarih ve 2014/709 esas, 2015/179 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK' un 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2594 

————— 
Esas No: 2014/723 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Ayyuş kızı 1961 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan FEDYE ĞAFFUR hakkında kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 17/02/2015 tarih ve 2014/723 esas, 2015/174 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK' un 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2595 

————— 
Esas No: 2014/697 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hamza ve Saniye oğlu 1982 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan ABDULKADİR ŞEHO hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 17/02/2015 tarih ve 2014/697 esas, 2015/173 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK' un 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2596 

————— 
Esas No: 2014/659 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulhamit ve Delal oğlu 1996 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan BİLAL GASİBİ hakkında kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 17/02/2015 tarih ve 2014/659 esas, 2015/167 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK' un 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur 2597 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SELVİ KAVAK AĞACI SATILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından: 

1 - Fabrikamız Artova Bölgesi Sulusaray Kantarında mevcut 136 adet Selvi (Tahminen 

62,50 ton) Kavak Ağacı götürü bedel teklif vermek suretiyle satılacaktır. 

2 - İhale 27/04/2015 Pazartesi günü, Saat 14:00’de Fabrikamız ofis binası toplantı 

salonunda kapalı zarfta teklif alma usulü ile yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde 

ise açık artırma ve pazarlık usulü ile ihaleye devam edileceğinden isteklilerin ihalenin yapılacağı 

gün ve saatte fabrikamız ofis binasında hazır bulunmaları gerekmektedir. (İHALENİN 

MUAMMEN BEDELİ 12.500,00 Y.ON İKİ BİN BEŞ YÜZ TL. dir) 

3 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belgelerin aslı yerine 

suretleri verilmesi halinde bunların noterden onaylı olması gerekmektedir. 

a) GERÇEK ve TÜZEL KİŞİLERDEN; 

1- Teklif Mektubu, 

2- Teminat belgesi, 

3- Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış bir örneği, 

4- Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi, Tüzel Kişilik olması halinde ise Ticaret 

Sicil Gazetesi veya İmza Sirküleri ile Noter Tasdikli yetki belgesi. 

4 - Kavak Ağaçları peşin bedelle satılacak olup, Satış bedelinin tamamı ile bu bedelin 

KDV’si sözleşmenin imzalanmasından sonra peşin tahsil edilecektir. 

5 - Geçici teminat tutarı teklif edilen bedelin %3’ünden az olmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını İhalenin yapılacağı gün ve Saat’e kadar Fabrikamız 

Haberleşme servisine vermiş olacaklardır. 

7 - İhale Konusu malzemenin tamamı için teklif verilecektir. Teklifler KDV. Hariç TL. 

olarak verilecek ve 60 gün opsiyonlu olacaktır. 

8 - Postadaki gecikmeler ve bu ilandan önce yapılan müracaatlar ile vaktinde verilmeyen 

teklifler dikkate alınmayacaktır. 

9 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri Fabrikamız Ticaret Servisinde görülebilir ve KDV. 

Hariç TL. 50,00 bedel karşılığı temin edilebilir. 

10 - İhale Yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada İhale Komisyon Kararı 

üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün 

tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

11 - İş bu ihale konusu Kavak Ağaçları satışı 4734 ve 4735 Sayılı kanuna tabi değildir ve 

İdare İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 3204/1-1 
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HAVA KAPISI YEDEKLERİ ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Hava Kapısı Yedekleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2015/42248 

Dosya no  : 1522029 

1 - İdarenin :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Hava kapısı yedekleri : 3 kalem  

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür.  

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 30/04/2015 Perşembe günü    Saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4 -1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA 

adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 30/04/2015 Perşembe günü saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 3238/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

31 KALEM MUHTELİF MALZEME (CR-Nİ SAC, CR-Nİ BORU, CR-Nİ PATENT 

DİRSEK, BORU ST 37, SAC ST 37) alımı T.Ş.F. A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. Yapılacak mal alım ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre 

açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık 

eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/42124 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi 60300 Turhal/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 3562753530 - 3562753539 

c) Elektronik Posta Adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Muhtelif Malzeme (31 Kalem Ürün) 

b) Teslim yeri  : Muammer Tuksavul - Turhal Şeker Fabrikası 

Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : İdaremizin vereceği termin programı 

doğrultusunda 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 24/04/2015 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi;  

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:  

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:  

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) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

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 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi 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. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Fiyatların uygun bulunmaması halinde kesinlikle ikinci teklif alınmayacak olup, 

ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edileceğinden ihale saatinde teklif 

vermeye yetkili personelin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim 

günüdür.  

13 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 3240/1-1 
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YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇEKEN İSTASYONUNDA 50.000 M3 FİGÜRE HALDE  

BALAST ALIMI İŞİ; 28/04/2015 TARİHİNDE SAAT: 14:00’DA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/40453 

1 - İdarenin: 

a) Adres : TCDD.5.Bölge Müdürlüğü MALATYA 

b) Telefon Numarası : 0 422 2124800/4118 

c) Faks Numarası : 0 422 2124816 

d) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malzemenin 

     adı ve miktarı : Çeken İstasyonunda 50.000 m3 Figüre halde Balast 

(Magmatik kökenli bazalt, granit, granodiyorit, gabro ve 

diyabaz) Alımı, 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği 

Bürosuna; 28/04/2015 tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup; TCDD. 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00.-TL Bedelle 

temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3134/1-1 

—— • —— 
MUHTELİF GENEL TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 38 kalem muhtelif adetlerde 

genel temizlik malzemesi alımı 05 Mayıs 2015 Salı günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale 

edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 80 3298/1-1 

————— 
MUHTELİF KİMYASAL TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 6 kalem muhtelif adetlerde 

kimyasal temizlik malzemesi alımı 05 Mayıs 2015 Salı günü saat: 15.30’da teklif alma usulüyle 

ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 – 80 3299/1-1 
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50 ADET KATODİK KORUMA REDRESÖRÜ VE 50 ADET KATODİK KORUMA 

REDRESÖR EKRAN TAKIMI İLE TAVA ÜNİTESİ ALINACAKTIR 

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Doğalgaz İşletmeleri Bölge 

Müdürlüğünden:  

50 Adet Katodik Koruma Redresörü ve 50 Adet Katodik Koruma Redresör Ekran Takımı 

İle Tava Ünitesi Alımı BOTAŞ Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 12 inci maddesine göre açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/44350 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ESKİŞEHİR YOLU 23. KM YAPRACIK MEVKİİ 

ETİMESGUT/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 3122973600 - 3122998300 

c) Elektronik Posta Adresi : ofarukdurmus@botas.gov.tr 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 

    İnternet Adresi (varsa) : BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, İkmal 

Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık Mevkii 

Etimesgut/Ankara 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 50 Adet Katodik Koruma Redresörü ve 50 Adet Katodik 

Koruma Redresör Ekran Takımı İle Tava Ünitesi Alımı 

Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan İdari 

Şartnameden ulaşılabilir.   

b) Teslim Yeri : BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, İkmal 

Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık Mevkii 

Etimesgut/Ankara 

c) Teslim Tarihi : BOTAŞ ile yüklenici arasında sözleşme imzalanmasına 

müteakip, malzemeler 120 takvim günü sonunda teslim 

edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü İkmal 

Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık Mevkii 

Etimesgut/Ankara 

b) Tarihi ve Saati : 07.05.2015-15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
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4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası belgesi 

4.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat] gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İstekliler ISO 9001 kalite Yönetim Sistem Belgelerini teklifleri ile birlikte 

sunacaklardır. 

4.3.2. İsteklinin Yurtdışı üretici firmanın temsilcisi olarak ihalemize katılması durumunda 

hâlihazırda Üretici Firmanın Türkiye Temsilcisi olduğunu belgelendirecektir.  

4.3.3. Alınacak olan Katodik Koruma Redresörü ve Katodik Koruma Redresör Ekran 

Takımı İle Tava Üniteleri sahaya montajından itibaren iki (2) yıl süre ile garanti altında olacaktır. 

4.3.4. İstekli, teklif ettiği Redresörler için 10 yıl süreli yedek parça temin etme garantisi 

ile birlikte, garanti süresince fiyatını arttırmamayı taahhüt ettiği, ayrıntılı yedek parça listesini 

birim fiyatları ile birlikte teklif ekinde sunacaktır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:    

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
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6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km 

Yapracık Mevkii Etimesgut/Ankara adresinden satın alınabilir.  

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 40 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini BOTAŞ 

Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün T. Vakıflar Bankası Bilkent/ANKARA Şubesi 

Nezdindeki TR860001500158007292429682 no.lu cari hesabına yatırmak zorundadır. Posta 

yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve 

adına ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını 

yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce 

gönderilmek zorundadır. İhale dokümanı iki işgünü içinde bildirilen adrese posta yoluyla 

gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 

veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı İdaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, 

Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık Mevkii Etimesgut/Ankara 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 istekliye her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşeme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

 3397/1-1 
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1 ADET YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GASTROİNTESTİNAL VİDEO ENDOSKOPİ 

SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Yüksek Çözünürlüklü Gastrointestinal Video Endoskopi Sistemi Alımı işi, 4734 sayılı 

Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi 

uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/44774 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58 

c) Elektronik Posta Adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü Ve Miktarı : 1 Adet Yüksek Çözünürlüklü Gastrointestinal Video 

Endoskopi Sistemi 

b) Teslim Yeri : CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Tıp 

Fakültesi) 

c) Teslim Tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin 

tamamı 90 (Doksan) takvim günü içinde CIP/Ankara 

gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara 

Gümrüklerinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine 

nakil/teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve Saati : 28.04.2015 Salı günü, saat: 11:45 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı verilecektir. 

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

4.2.5. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı 

olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında 

(TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate 

alınarak belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir. 

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 28.04.2015 Salı günü, saat: 11:45’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3318/1-1 
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1 ADET ENDOSONOGRAFİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Endosonografi Sistemi Alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/44761 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58 

c) Elektronik Posta Adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 Adet Endosonografi Sistemi Alımı 

b) Teslim Yeri : CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Tıp 

Fakültesi) 

c) Teslim Tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin 

tamamı 90 (Doksan) takvim günü içinde CIP/Ankara 

gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara 

Gümrüklerinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine 

nakil/teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve Saati : 28.04.2015 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; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı verilecektir. 

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

4.2.5. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı 

olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında 

(TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate 

alınarak belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 28.04.2015 Salı günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3319/1-1 
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1 ADET SHEARWARE ELASTOGRAFİ ÖZELLİKLİ ULTRASONOGRAFİ CİHAZI 

SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Shearware Elastografi Özellikli Ultrasonografi Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale 

Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 

pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/44439 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58 

c) Elektronik Posta Adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 Adet Shearware Elastografi Özellikli Ultrasonografi 

Cihazı alımı. 

b) Teslim Yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve Saati : 22.04.2015 Çarşamba günü, saat: 14:45 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  



14 Nisan 2015 – Sayı : 29326 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı verilecektir. 

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

4.2.5. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı 

olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında 

(TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate 

alınarak belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 22.04.2015 Çarşamba günü, saat: 14:45’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3320/1-1 
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1 ADET FÜZYON-NAVİGASYON ÖZELLİKLİ ULTRASONOGRAFİ CİHAZI 

SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Füzyon-Navigasyon Özellikli Ultrasonografi Cihazı Alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale 

Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 

pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/44431 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58 

c) Elektronik Posta Adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Füzyon-Navigasyon Özellikli Ultrasonografi Cihazı  

Alımı 

b) Teslim Yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve Saati : 22.04.2015 Çarşamba günü, saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı verilecektir. 

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

4.2.5. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı 

olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında 

(TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate 

alınarak belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 22.04.2015 Çarşamba günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3321/1-1 
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KİREÇTAŞI ALINACAKTIR 

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kireçtaşı alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/43784 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

b) Telefon ve faks numarası : 0442 631 38 46 - 0442 631 30 24 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12.000 Ton Kireçtaşı Temini  

b) Teslim yeri : Erzurum Şeker Fabrikası stok sahasında teslim 

c) Teslim tarihi : 01.07.2015 - 31.10.2015 (123 Takvim Gün) 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası 

b) Tarihi ve saati : 24.04.2015  Saat: 10:30 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı [Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi] adresinde görülebilir ve 

100,00 ¨  karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 
6 - Teklifler, [24.04.2015], saat [10:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir.  

11 - Mezkur alım 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
kanununa tabi değildir. 3388/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Enertest Enerji Test Kontrol Muayene ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin M47-b1, b2 

numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 10.03.2015 ve bunu tamamlayan 

31.03.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 3294/1-1 

————— 
Enertest Enerji Test Kontrol Muayene ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin L43-c4 

numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 10.03.2015 ve bunu tamamlayan 

31.03.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 3295/1-1 

————— 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Şanlıurfa il sınırları içerisinde sahip 

olduğu AR/ARR/4226 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının süresinin ruhsat sahasında yapılan 

petrol keşfine istinaden 22.10.2014 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 

6/8’inci maddesi gereğince 2 yıl süreyle uzatılması için 02.04.2015 tarihinde müracaat ettiği Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan 

olunur. 3296/1-1 

mailto:erzurumseker@turkseker.gov.tr
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve 

koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 14-28 Nisan 2015 tarihleri arasında aşağıdaki 

açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ve Enstitü 

Müdürlüğüne; Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri 

Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre 

atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma 

faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette 

bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından 

kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/ 

atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere 

uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini 

karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı 

doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları 

gerekir. Sahip olunan kadro unvanının altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir. 

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. 

maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html web 

adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve 

doçent kadrolarına başvuracaklar yayın dosyalarına nüfus cüzdanı sureti, diplomalar, doktora ve 

doçentlik belgeleri ile kontrol çizelgesi, kriterlerden geçtiğine dair belge, yabancı dil belgesi, 

varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi ekleyip, Profesörler 6, Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 

nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ekinde 

teslim edeceklerdir. İlaveten başvuru dosyası oluşturmak üzere yukarıda belirtilen belgelerin ek 

birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf teslim edeceklerdir. 

 

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR 

ANASANAT/ANABİLİM DALLARI KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Almanca Mütercim - Tercümanlık Profesör (1) (2) 1 

Fransızca Mütercim - Tercümanlık Profesör (1) (2) 1 

İngilizce Mütercim - Tercümanlık Profesör (1) (2) 1 

Alman Dili ve Edebiyatı Doçent (1) 1 

Antropoloji Doçent (3) 1 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Ortaöğretim Matematik Eğitimi  Profesör 1 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ  

Grafik Doçent (4) 1 
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ANASANAT/ANABİLİM DALLARI KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Bilgisayar Yazılımı Yrd. Doçent (1) 1 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Dil ve Konuşma Terapisi Yrd. Doçent (5) 1 

TIP FAKÜLTESİ 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör (Türkçe) (1) (6) 1 

Göğüs Cerrahisi Profesör (İngilizce) (1) (7) 1 

Göğüs Hastalıkları Profesör (İngilizce) (1) (8) 1 

Üroloji Profesör (Türkçe) (1) (9) 1 

Göğüs Hastalıkları Doçent (Türkçe) (1) (10)  1 

Üroloji Yrd. Doçent(Türkçe) (1) (11) 1 

 

AÇIKLAMALAR 

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; Üniversitemiz veya diğer 

Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. 

Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Üniversitemiz Eğitim 

Fakültesi Dekanlığı tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin 

Eğitimi Sertifikası olmayan adayların başvuruları şartlı kabul edilir ve adaylar ilan tarihini takiben 

Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu 

belgeyi alabilirler.  

1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların 

ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders 

verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından 

organize edilecektir. 

2. Doçentliğini çeviribilim alanında almış olmak. 

3. Doçentliği fiziki antropoloji ve paleontoloji alanında almış olmak. 

4. Grafik tasarım alanında doktora yapmış olmak ve dijital oyun arayüz tasarımı 

konusunda deneyimli olmak. 

5. Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında doktora yapmış olmak. 

6. Çocuk yoğun bakım yandal uzmanı olmak. 

7. Uluslararası düzeyde akciğer nakli ve endoskopik cerrahi konusunda çalışmaları olmak. 

8. Uluslararası medikal torakoskopi sertifikasına sahip olmak.  

9. Böbrek nakli konusunda deneyimli olmak. 

10. Kardiopulmoner egzersiz testleri konusunda deneyimli olmak. 

11. Robotik cerrahi eğitimi sertifikası olmak. 3403/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/145244 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü 
İl/İlçe Yenimahalle/ANKARA 

Adresi 
Mevlana Bulvarı No: 32 

Etiler/ANKARA 
Tel-Faks 0 312 204 28 46  - 0 312 212 81 58 

Posta Kodu 6330 E-Mail semra.cımenova@dhmi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Atlıhan İnşaat Turizm Mad. İth. İhr. San. 

ve Tic. Ltd. Şti. 
Enver ATLIHAN 

Adresi 
Cumhuriyet Cad. Pekhan İş Merkezi   

Kat: 5 Daire 18   13200 Tatvan/BİTLİS 
 

T.C. Kimlik No.  15635001506 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Tatvan/BİTLİS 1030014180  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
2570  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3301/1-1 
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TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/165634 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 

BAKANLIĞI/TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ     

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı TCDD 4. Bölge Müdürlüğü-Sivas      İl/İlçe Sivas/Merkez 

Adresi 
Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı 

İstasyon Caddesi No : 1-SİVAS     
Tel-Faks 0346 2217000      0346 2237677 

Posta Kodu 58030 E-Mail 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Tekno Dünya Elektronik Bilgisayar 

Sistemleri Gıda Temizlik İnşaat Taahhüt 

İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi 

Limited Şirketi    

Kerem OKYAY 

Adresi 
Pulur Mah. Ahi Emir Cad. Kongre Apt. 

Altı No: 4-SİVAS      

Pulur Mah. Ahi Emir Cad. Kongre 

Apt. Altı No: 1-SİVAS     

T.C. Kimlik No. ------ TC. Kimlik No : 57334268132   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6320355149  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
15746  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3322/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3305/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3317/1/1-1 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 14 Nisan 2015 – Sayı : 29326 

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3317/2/1-1 



14 Nisan 2015 – Sayı : 29326 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3312/1-1 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 14 Nisan 2015 – Sayı : 29326 

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3313/1-1 



14 Nisan 2015 – Sayı : 29326 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3314/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 14 Nisan 2015 – Sayı : 29326 

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3315/1-1 



14 Nisan 2015 – Sayı : 29326 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3316/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 14 Nisan 2015 – Sayı : 29326 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3304/1-1 



14 Nisan 2015 – Sayı : 29326 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3306/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 14 Nisan 2015 – Sayı : 29326 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3307/1-1 



14 Nisan 2015 – Sayı : 29326 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3308/1-1 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 14 Nisan 2015 – Sayı : 29326 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3309/1-1 



14 Nisan 2015 – Sayı : 29326 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3310/1/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 14 Nisan 2015 – Sayı : 29326 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3310/2/1-1 



14 Nisan 2015 – Sayı : 29326 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3311/1/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 14 Nisan 2015 – Sayı : 29326 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3311/2/1-1 



14 Nisan 2015 – Sayı : 29326 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3311/3/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 14 Nisan 2015 – Sayı : 29326 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3311/4/1-1 



14 Nisan 2015 – Sayı : 29326 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Adnan Menderes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Çankaya Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

— Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Koç Üniversitesi Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Sabancı Üniversitesi Satınalma Yönetmeliği

TEBLİĞ

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/2/2015 Tarihli ve 2015/12-1 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

— Yargıtay 3. ve 12. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


