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YÖNETMELİKLER

Acıbadem Üniversitesinden:

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE 

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/1/2017 tarihli ve 29963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acıbadem

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci

fıkrasının (b) bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora program-

larında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek

lisans tezi yönetmiş olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en

az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE 

LİSANS EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte,

konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitimde uygulanacak esas-

ları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, kon-

servatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitime ilişkin hükümleri

kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/1/2017 29963
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Eğitim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile sınav tarihleri gibi

önemli tarihleri içeren takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Birim: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı tüm fakülte, konservatuvar, yüksekokul

ve meslek yüksekokullarını,

ç) Çift anadal programı: Bir lisans programı öğrencisinin kendi programı ile eş zamanlı

ikinci bir programdan diploma alabilmesini sağlayan programı,

d) DANO: Dönem ağırlıklı not ortalamasını,

e) Değişim öğrencisi: Ulusal veya uluslararası programlarla ya da ikili anlaşmalarla

yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan, belirli dönemlerde eği-

tim amacıyla Üniversiteye gelen veya giden öğrenciyi,

f) Dekan: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

g) Dönem: Bir dersin işlendiği süreye bağlı olarak bir veya birden fazla yarıyılı veya

yaz okulu olabilen zaman dilimini,

ğ) Eşdeğerlik: Öğrencinin yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan

almış ve başarmış olduğu derslerin Üniversitede uygulanan programlarda verilen derslere denk

sayılmasını,

h) Eşkoşul: Bir derse kayıt olunabilmesi için, eğer daha önce sağlanmamışsa, aynı kayıt

döneminde sağlanması gereken koşulu,

ı) Fakülte: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülteleri,

i) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

j) İlgili kurul: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul

ve meslek yüksekokulu kurullarını ve yönetim kurullarını,

k) Konservatuvar: Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

l) Meslek yüksekokulu: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı önlisans düzeyinde eği-

tim yapılan meslek yüksekokullarını,

m) Müdür: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı konservatuvar, yüksekokul ve meslek

yüksekokullarının müdürlerini,

n) OBİS: Öğrenci bilgi sistemini, 

o) Öğretim programı: Eğitim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim faali-

yetlerinin tümünü gösteren planı,

ö) Önkoşul: Bir derse kayıt olunabilmesi için sağlanmış olması gereken koşulu,

p) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

r) Seçmeli ders: Öğrencilerin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan bölüm/prog-

ram seçmeli ve/veya bölüm/program dışı seçmeli dersler grubundan seçerek aldığı dersi, 

s) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

ş) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

t) Yandal programı: Bir lisans programı öğrencisinin, kendi programının yanı sıra başka

bir alanın temel bilgilerini öğrenmek için takip ettiği programı,
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u) Yarıyıl: Dönem sonu/bütünleme sınavları hariç, dönem içi sınavları ve resmi tatiller

dâhil en az 15 hafta olarak tanımlanan güz veya bahar dönemini,

ü) Yaz okulu: Güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygu-

lanan eğitim dönemini,

v) Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

y) Yüksekokul: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim yapılan

yüksekokulları,

z) Zorunlu ders: Öğrencilerin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan zorunlu ders-

ler grubundaki dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar

Öğrenci kontenjanları

MADDE 5 – (1) Birimlere alınacak öğrenci sayıları, ilgili birimin görüşü alınarak Üni-

versitenin önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Birimler, aday öğrencilerde aranacak koşullarla ilgili Senatoya önerilerde buluna-

bilir.

Öğrenci statüleri

MADDE 6 – (1) Üniversitede tam zamanlı öğrencilik esastır.

(2) Üniversite öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer yükseköğretim

kurumu öğrencilerinin Üniversite programlarından özel öğrenci olarak ders almasına birimin

ilgili kurulunun kararı ile izin verilebilir. Özel öğrencilerle ilgili işlemler, Senato kararlarına

göre yürütülür. 

(3) En az lise mezunu olmak koşuluyla, yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenci

statüsünde olmayanların misafir öğrenci olarak ders almasına, birimin ilgili kurulunun kararı

ile izin verilebilir. Misafir öğrencilerle ilgili işlemler, Senato kararlarına göre yürütülür.

Kabul

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin Üniversiteye kabulü için aşağıda belirtilen koşullardan

birinin olması gerekir:

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Üniversiteye yerleştiril-

miş olmak. 

b) Ön kayıtla öğrenci kabulünde yeterli puanı almış ve yetenek sınavında başarılı olarak

kesin kayıt hakkını kazanmış olmak.

c) Yatay ve dikey geçişlerde gerekli koşulları taşımak.

ç) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü için gerekli koşulları taşımak.

Yatay ve dikey geçişle kabul

MADDE 8 – (1) Yatay/dikey geçişlerde kabul esasları şunlardır:

a) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yük-

seköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift

Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
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hükümlerine göre yapılır. Birimlerin ilgili kurulu tarafından güz yarıyılı için belirlenen kon-

tenjanlar en geç haziran ayı, bahar yarıyılı için belirlenen kontenjanlar da en geç aralık ayı ba-

şına kadar Rektörlüğe bildirilir.

b) Meslek yüksekokulu mezunlarının dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları

Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

c) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksek-

okullarına geçişlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ç) Geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin intibak işlemleri, Senato kararları

çerçevesinde yapılır. 

Kayıt işleri

MADDE 9 – (1) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ve esaslara

göre yapılır. Özel yetenek isteyen dallarda, ilgili birimler, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dı-

şında da belge isteyebilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul

edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına göre işlem yapılır. Kesin kayıt işlem-

lerinin, Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılması gerekir.

(2) Kayıt takvimi, kayıtta istenen belgeler ve uyulacak esaslar, Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından ilan edilir ve birimler tarafından yürütülür.

(3) Kayıt işlemlerini süresi içinde ilgili birime yaptırmayan veya istenen belgeleri za-

manında sağlamayan öğrenci adayları, kayıt olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir

hak iddia edemez.

(4) Öğrenci adaylarının noter aracılığı ile vekâlet verdikleri vekilleri de kayıt işlemlerini

yaptırabilir.

(5) Kayıt işlemlerini tamamlayan aday öğrenci, Üniversite öğrencisi olur ve mevzuatın

öngördüğü tüm öğrencilik haklarından yararlanır.

(6) Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tahrifat olduğunun belirlenmesi halinde,

kesin kayıt yapılmış olsa bile kayıt işlemi iptal edilir. 

Ders kaydı

MADDE 10 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrencilik kaydı ya-

nında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili döneme ilişkin ders kayıtlarını da yapar.  

(2) Üniversiteye kayıtlı olup ilgili yarıyılda derslere devam etmek isteyen öğrenciler,

akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders seçimlerini yaparak ders kayıt işlemini tamamlar. 

Kayıt yenileme ve ders yükü

MADDE 11 – (1) Kayıt yenileme; öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmesi

ve ders seçimi işlemlerinden oluşur.

(2) Kayıt yenileme işlemi Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. Kayıt

yenileme işlemi yapılmayan her yarıyıl/yıl azami öğrenim süresinden sayılır.

(3) Katkı payı veya öğrenim ücreti yatırma tarihleri içinde katkı payı veya öğrenim üc-

retini ödemeyenler ve mazeretleri birimin ilgili kurulunca kabul edilmeyenler, ders seçimi yap-

mış olsalar dahi, o yarıyıl için kayıt yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlana-

mazlar.
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(4) Öğrencinin bir yarıyılda aldığı kredi toplamına ders yükü denir. Öğrenci, varsa ba-

şarısız olduğu derslere öncelik vermek kaydıyla 45 AKTS, mezuniyet aşamasına gelmiş olan

öğrenciler 50 AKTS kredisine kadar ders alabilir.

(5) Muafiyet sınavı uygulanan dersler, staj ve Senato tarafından belirlenen diğer dersler,

ders yükü hesabında dikkate alınmaz. 

(6) Öğrenci, ders yükü sınırını aşmamak kaydıyla kayıt yenilerken derslerin yarıyıl/yıl

öncelik sıralamasına göre olmak kaydıyla, derslere aşağıdaki sıralamaya göre kayıtlanır: 

a) Önceki yarıyıl/yıllara ait derslerden alıp da başarısız olduğu dersler,

b) Önceki yarıyıl/yıllara ait daha önce almadığı dersler.

(7) Haftalık ders programlarının çakışması durumunda, tekrar edilen dersler öncelikle

alınır. 

(8) Bir öğrenci, almış olduğu herhangi bir seçmeli dersten başarısız olduğunda yerine

aynı seçmeli ders grubundan başka bir seçmeli ders alabilir. 

(9) Öğrenci, usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin

sınavlarına giremez. Herhangi bir nedenle kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu

iptal edilir. 

(10) Değişim programları ile veya özel öğrenci olarak bir başka yükseköğretim kuru-

muna gidecek olan öğrenciler, dönem başında katkı payını veya öğrenim ücretini yatırır, ancak

ders kaydı yaptırmaz. Dönüşlerinde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düze-

yindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, birimin ilgili kurulunca başarılı ol-

dukları derslerin eşdeğerlik değerlendirmesi yapılır ve bu derslerin öğrenciye kaydı gerçekleş-

tirilir. 

(11) Bütün derslerden başarılı olduğu halde staj ve benzeri mezuniyet koşullarını yerine

getiremeyen öğrenciler bu koşulları tamamlayıncaya kadar ilgili yarıyıl için kayıt yenileme iş-

lemlerini yapmak zorundadır. 

Kayıt silme/ayrılma

MADDE 12 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği

kesilir:

a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası alması.

b) Kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programları hariç aynı anda iki önlisans

ya da iki lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi.

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanıl-

madığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması.

d) Azami süreler sonunda öğrenimini tamamlayamaması.

e) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenme-

mesi nedeniyle ilgili birim yönetim kurulu önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Yük-

seköğretim Kurulunun onayı ile ilişiğinin kesilmesine karar verilmesi.
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(2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, birimin ilgili kuru-

lunun kararıyla yapılır.

(3) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile ilgili birimin öğrenci işleri

bürosuna başvurması ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir. Bu takdirde öde-

miş oldukları katkı payı veya öğrenim ücreti geri ödenmez.

(4) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, fotokopisi ilgili birim tarafından

alınmak suretiyle verilir. İlişik kesme işlemlerini tamamlamayan öğrencilere dosyalarından

herhangi bir belge verilmez.

(5) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı ku-

rumun/birimin yazısı üzerine ilgili birimce dizi pusulası ile birlikte gönderilir. Gönderilen bel-

gelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Danışmanlık

MADDE 13 – (1) Danışmanlıkla ilgili esaslar şunlardır:

a) Bir öğrenciye, Üniversiteye kayıt oluşundan Üniversiteyle ilişiği kesilene kadar geçen

süre içinde kayıt, eğitim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki akademik yaşamında reh-

berlik etmek ve yönlendirmek üzere bir danışman atanır.

b) Öğrenci, her yarıyıl/yıl kaydolacağı derslerle ilgili danışmanının görüşünü alır. Ders

kayıtlarıyla ilgili nihai sorumluluk öğrenciye aittir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 14 – (1) Öğrenciler, her öğretim yılında, ilgili mevzuatla belirlenen miktarda

katkı payı veya öğrenim ücretini 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerince her yarıyıl

öderler. Katkı payını veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış

sayılmaz.

(2) Kayıt silme halinde alınan katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez. 

(3) Azami süresi içinde veya dışında öğrenimini tamamlamış ancak, sadece zorunlu

stajı kalmış öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitimle İlgili Esaslar

Eğitim esasları

MADDE 15 – (1) Birimlerde; ilgili kurulların kararları ve Senatonun onayı ile Yük-

seköğretim Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda örgün, yaygın, açık, uzaktan öğretim,

ikili öğretim ve yaz okulu eğitimi ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre çift ana dal ve

yan dal eğitimi yapılabilir.

(2) Birimler; eğitim dallarının niteliklerine göre, 2547 sayılı Kanuna ve bu Yönetmelik

hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla eğitim ilkelerini, haftalık ders programlarını, staj, uy-

gulama, kamp, atölye çalışması, seminer, bitirme tezi, konser, proje, çizim, ödev, danışmanlık

gibi konuları ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile belirler.

(3) Birimlerde, ders geçme sistemi yerine entegre sistemle öğretim yapılabilir.

(4) Dersler bir, iki veya üç yarıyıl süreli olarak düzenlenebilir.

(5) İkinci öğretimde, birinci öğretimdeki eğitim esasları geçerlidir.

(6) Uzaktan eğitim ile ilgili usul ve esaslar Senatoca belirlenir. 
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Akademik takvim

MADDE 16 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde akademik takvim Senato tarafından

belirlenir.

(2) Bir dersin dönem sonu sınavı ile bütünleme sınavı arasında en az bir hafta süre bu-

lunur. 

(3) İkili öğretim, farklı program, kamp, staj ihtiyacı ve yaz okulu için farklı akademik

takvime ilişkin düzenlemeler Senato kararıyla yapılır.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı ile entegre sistem esasına göre eğitimin sürdürüldüğü

programların eğitim dönemleri birimlerince belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 17 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların önerisi,

Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen veya kıs-

men yabancı dilde öğretim yapılabilir.

Eğitim süresi

MADDE 18 – (1) Eğitim süresine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Önlisans eğitimi; dört yarıyıl ya da iki yıl sürelidir ve eğitimini tamamlayanlara ön-

lisans diploması verilir.

b) Lisans eğitimi; sekiz yarıyıl ya da dört yıl sürelidir ve eğitimini tamamlayanlara

lisans diploması verilir.

c) Diş Hekimliği Fakültesi eğitimi; on yarıyıl ya da beş yıl sürelidir ve eğitimini ta-

mamlayanlara diş hekimliği diploması verilir. Diş hekimliği diplomasında program ve derece

belirtilir.

ç) Veteriner Fakültesi eğitimi; on yarıyıl ya da beş yıl sürelidir ve eğitimini tamamla-

yanlara veteriner hekim diploması verilir. Veteriner hekim diplomasında program ve derece

belirtilir.

d) Tıp Fakültesi eğitimi; on iki yarıyıl ya da altı yıl sürelidir ve eğitimini tamamlayan-

lara tıp doktoru diploması verilir. Tıp doktoru diplomasında program ve derece belirtilir.

(2) Hazırlık eğitimi süresi azami iki yıldır. Bu süre, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim

programı süresine dâhil değildir. Üniversitede öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil

olan programların hazırlık sınıfı eğitiminin ikinci yılında bulunan öğrencilerden, bahar yarıyılı

veya yaz okulu sonunda yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olamayanların

kayıtlı oldukları programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen söz konusu öğrenciler, Üniversitede

öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üni-

versitede eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından

bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, üniversiteye giriş puanının, yer-

leştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla

öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(3) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, eğitim süresine

dâhildir.

(4) Tıp Fakültesi ve meslek yüksekokulu öğrencileri hariç diğer öğrenciler, sorumlu ol-

dukları öğretim programını başarı ile tamamladıkları takdirde, eğitim süresinin dolmasını bek-

lemeden mezun olabilir.
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Ek süre

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt ol-

dukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt

yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını

azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi

beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını

azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında yapılacak

işlemler şunlardır:

a) Bu süreler sonunda, programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine

getirmediği için sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendinde belirtilenler dışında kalan öğrencilere,

azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavı sonuçlarının ilan edilmesini takip eden

beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları halinde, devam koşulunu yerine getirerek başarısız

oldukları bütün dersler için ders sayısına bakılmadan iki ek sınav hakkı verilir.

c) İki ek sınav hakkı; azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavlarının sona

ermesini takip eden otuz gün içinde kullandırılır. Sınav tarihi, yer ve saati birimlerin ilgili birim

yönetim kurulunca belirlenir. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler,

ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır.

ç) İki ek sınav sonunda, hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler

de dâhil olmak üzere, başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre

verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu

ile bütünleme sınavlarına girerler. Başarısız ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencinin ise

Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavları almadan mezun olması için başarması

gereken ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler

de dâhil olmak üzere beş veya daha aza indiren öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Söz ko-

nusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme

sınavlarına girerler. 

e) Azami öğrenim süresi sonunda veya ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara

ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız hak kullanma

durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Söz

konusu öğrenciler, dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına girebilirler. Bu sınavlarda

ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır.

f) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları

hâlde GANO’sunun 2,00’ın altında kalması sebebiyle mezun olamayıp ilişikleri kesilme du-

rumuna gelen son dönem öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere, diledikleri ders-

lerden birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde açılan sınavlara sınırsız girme hak-

kı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki

derslere devam şartı aranmaz. 
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g) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç gir-

meyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav

yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en

fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde

kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sı-

nıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.

(4) Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın ilgili bi-

rime başvurmaları hâlinde eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların

sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine

kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğre-

nim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde

yararlanamazlar. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler başarılı sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 20 – (1) Öğrencilere kayıt dondurma izni verilmesini gerektiren haklı ve ge-

çerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporları ile belgelenmiş bulunan

sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Öğrencinin tutukluluk hali.

c) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması.

ç) Eğitimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla eğitime ara verilmesi.

d) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşu-

luyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

e) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı

halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek

zorunda kaldığını belgelemesi.

f) Belge ile kanıtlanması ve başvuru tarihinde devamsızlık sınırının aşılmamış olması

koşuluyla, öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitimine devam edememesi.

g) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-

meliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki

hallerin bulunması.

ğ) Yukarıdaki bentlerde sayılan durumlar dışında, ilgili birim kurulunun mazeret olarak

kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) İlgili kurul, birinci fıkrada belirtilen mazeretlerine bağlı olarak, eğitimi aksayan ya

da aksayacak olan bir öğrenciye, kayıt dondurma izni verebilir. Bu izin her defasında bir eğitim

yılını aşamaz.

(3) Öğrenciye verilen kayıt dondurma izninin toplamı, birinci fıkranın (c) bendi hariç

olmak üzere, normal eğitim süresinin yarısından fazla olamaz.

(4) İzinli sayılan dönem öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenci, kayıt dondurma süresi

sonunda eğitimine kaldığı yerden devam eder.
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Öğretim programı

MADDE 21 – (1) Öğretim programı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğretim programı; teorik dersler, uygulamalar, proje, stüdyo, laboratuvar ve atölye

çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi uygulamaları, seminerler, bitirme çalışması

ve benzeri çalışmalardan oluşabilir.

b) Öğretim programları birimin ilgili kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe

girer.

c) Öğretim programlarının kredisi, hem yerel kredi hem de AKTS kredisi ile belirlenir.

Bir dersin AKTS kredi değeri; Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma

düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğ-

rencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kaza-

nımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen

diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından

belirlenen ilkeler çerçevesinde birimlerce hesaplanır.

ç) Öğretim programlarındaki AKTS kredisi toplamı; yarıyılda yirmi beş AKTS kredi-

sinden az olmamak üzere, yaz dönemi hariç yıllık altmış AKTS kredisidir.

Dersler ve krediler

MADDE 22 – (1) Derslerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğretim programlarında dersler, zorunlu ve seçmeli olarak yer alır.

b) Zorunlu dersler, öğretim programında yer alan ve öğrencilerin almak zorunda olduğu

derslerdir.

c) Seçmeli dersler, öğretim programında yer alan belirli ders grupları içinden seçilerek

alınan derslerdir. 

ç) Belli bir dersin başarılmış olması veya birlikte alınıyor olması, başka bir dersin alı-

nabilmesinin önkoşulu veya eşkoşulu olabilir. Hangi ders ya da derslerin bir başka dersin ön-

koşulu veya eşkoşulu olduğu ilgili öğretim programında belirtilir.

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından eğitim programları standart olarak belirlenmiş

programlar ile tek programda diploma veren birimler hariç, öğretim programlarındaki derslerin

AKTS kredilerinin en az %25’i seçmeli derslerden, bu seçmeli derslerin de en az sekiz AKTS

kredisi bölüm/program dışı seçmeli derslerden oluşur.

(2) Mezuniyet için gerekli en az toplam AKTS kredisi, önlisans programları için yüz

yirmi, dört yıl süreli lisans programları için iki yüz kırk, beş yıl süreli eğitim programları için

üç yüz, altı yıl süreli eğitim programları için üç yüz altmış kredidir.

(3) Yaz okulu programında bir başka yükseköğretim kurumunun öğrencisi ders alıp ba-

şarmışsa, ilgili öğrenciye dersin başarı notu, kredisi ve ders içeriğini belirten onaylı bir belge

verilir.

(4) Öğrencilerinin bir başka yükseköğretim kurumunun yaz okulunda ders almasını ka-

bul eden birimlerce, yaz okulunda alınan derslerin değerlendirilmesi Senato kararları doğrul-

tusunda yapılır.

Staj

MADDE 23 – (1) Lisans eğitimi veren birimlerin öğretim programlarında yer alan staj-

lar, her birimin özelliğine göre, birimin ilgili kurulunca belirlenen esaslara göre yapılır.
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(2) Önlisans eğitimi veren birimlerin öğretim programlarında yer alan stajlar, Senato
kararları doğrultusunda yapılır.

Çift anadal, yandal eğitimi
MADDE 24 – (1) Çift anadal ve yandal eğitimi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans

ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından be-
lirlenen esaslara göre yapılır. Öğrencilerin intibak işlemleri, Senato kararları doğrultusunda
yapılır. 

Eşdeğerlik ve kredi aktarımı
MADDE 25 – (1) Eşdeğerlik ve kredi aktarımında uyulacak esaslar şunlardır:
a) Daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan

veya mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından Üniversitenin bir birimine yerleştirilen öğren-
ciler, her yarıyılın ilk haftası içinde, dilekçelerine eşdeğer saydırmak istedikleri ders/derslerle
ilgili kredi tutarlarını ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek, ilgili dekanlıklara/mü-
dürlüklere başvurabilirler. Daha önce onaylanan veya uygunluğu reddedilen not durum çizel-
gesine ait dersler için diğer yarıyıllarda itiraz dışında tekrar başvuru yapılmaz. 

b) Başvuruların değerlendirilmesi, eşdeğer sayılan derslerin kredisi ve başarı notunun
belirlenmesi Senato kararları doğrultusunda yapılır. 

Öğrenci değişim programları
MADDE 26 – (1) Öğrenci değişim programları çerçevesinde birimin ilgili kurulunun

izniyle bir veya iki yarıyıl süre ile yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına
öğrenci gönderilebilir; yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından öğrenci
kabul edilebilir. Değişim programı süresince öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve
bu süre öğrenim süresinden sayılır.

(2) Yurt içi veya yurt dışı değişim programları kapsamında ya da özel öğrenci olarak
bir başka yükseköğretim kurumunda alınan dersler veya yapılan stajlar, öğrencinin not durum
çizelgesinde ve diploma ekinde, eşdeğerliği yapılan derslerin bulunduğu yarıyılda gösterilir. 

(3) Öğrencilerin yurt içi veya yurt dışı değişim programları, özel öğrencilik ya da yük-
seköğretim programları kapsamındaki önceki öğrenimlerine ilişkin alınan derslerden eşdeğer
sayılmayanlar, öğretim programı dışı etkinlik olarak not durum çizelgesinde ve diploma ekinde
ağırlıklı not ortalamasına dâhil edilmeden ayrıca gösterilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 27 – (1) Birim tarafından aksi belirlenmedikçe her öğrenci kuramsal derslerin

en az %70’ine, uygulamaların en az %80’ine katılmak zorundadır. Farklı derslerde farklı devam
koşulları uygulanabilir, ancak aynı dersin farklı şubelerinde aynı devam koşulları uygulanır.

(2) Bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklere kurumu temsilen katılan
öğrenciler, birimin ilgili kurulunun kararı ile devam zorunluluğunun dışında tutulabilir.

(3) Devamsızlıktan kalan öğrenciler, devamsızlıktan kaldığı dersin dönem sonu sınav-
larına giremez ve dersi tekrar eder.

(4) Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller derse devam zorunluluğunu ortadan kaldır-
maz.

(5) Öğrencinin başaramadığı dersi tekrar etmesi gerekir. Öğrencinin tekrar ettiği derse
kayıt yaptırması, devam koşulunu yerine getirmemişse derse devam etmesi, başarısız olduğu
uygulamalara katılması ve açılacak sınavlara girmesi zorunludur.
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Sınavların duyurulması

MADDE 28 – (1) Dönem içi ve dönem sonu sınavlarının yapılacağı tarih, saat ve yer

en az on beş gün önce ilgili dekanlık/müdürlük tarafından öğrencilere duyurulur.

Sınavlar ve değerlendirme esasları

MADDE 29 – (1) Bir öğrencinin bir dersle ilgili başarısının değerlendirilmesinde, o

derse ait dönem içi çalışma ve sınavlarında sağladığı başarı ile dönem sonu sınavında sağladığı

başarı dikkate alınır.

(2) Birim tarafından aksi belirlenmedikçe başarının ölçülmesinde dönem içi başarının

ağırlığı %40, dönem sonu sınavının ağırlığı % 60’tır. Dönem içi çalışmalarının niteliği ve ağır-

lıklarının ne olacağı öğretim elemanı tarafından dönem başında duyurulur ve  OBİS’e bilgi gi-

rişi yapılır. Dersin özelliğine ve öğretim elemanının uyguladığı ölçme sistemine göre, dönem

sonu sınavı yapılmayabilir. 

(3) Dönem sonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.

Dönem sonu sınavı yapılmayan dersler için bütünleme sınavı da yapılmaz.

(4) Öğrencilere, katılmadıkları ara sınavlar ile dönem sonu/bütünleme sınavları için

mazeret sınavı uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulama esasları birimin ilgili kurulunca be-

lirlenir.

(5) Bir günde aynı sınıfa ait olan ikiden fazla dersin sınavı yapılmaz.

(6) Birimin ilgili kurulunun kararı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapı-

labilir.

(7) Dönem içi sınavı sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde du-

yurulur.

(8) Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için, derse kayıtlı olmak, devam etmek

ve uygulamalarını başarı ile tamamlamak gerekir.

(9) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde dönem sonu sınavına girmek

zorundadır. Ancak, kurumu temsilen bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklere

katılan öğrenciler ile bu etkinlik sırasında sakatlanan ve sakatlığı sağlık raporu ile belgelenen

öğrencilere etkinlik ve/veya rapor süresi içinde giremediği sınavlar için biriminin ilgili kuru-

lunun kararı ile bir sınav hakkı verilebilir.

(10) Dönem sonu ve bütünleme sınavlarının sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren

en geç bir hafta içinde duyurulur.

(11) Uygulama notunun başarı notunu etkilediği durumlar saklı kalmak kaydıyla öğ-

renci, dönem sonu sınavlarında, 100 tam not üzerinden en az 50 almak zorundadır.

(12)  Dönem sonu sınav sonuçlarının en geç akademik takvimde belirtilen tarihe kadar

ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından OBİS’e işlenmesi ve sınav sonuç cetvellerinin öğ-

renci işleri bürolarına teslim edilmesi gerekir. 

(13) Her türlü sınav evrakı bir yıl, not itirazına konu olan derslerde ise, itiraz idari veya

hukuki olarak sona erinceye kadar ilgili birimde saklanır.

(14) Sınavda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler ile

sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği anlaşılanlar o sınav-

dan sıfır alarak başarısız sayılır ve haklarında disiplin soruşturması açılır.
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(15) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen derslerden muafiyet sınavına girebilir.
Muaf tutulmuşlarsa, muafiyet sınavında almış oldukları not başarı notu olarak değerlendirilir.
Ancak, muafiyet sınavında başarılı olan öğrenci isterse notunu yükseltmek amacıyla bu derslere
kayıt yaptırabilir. Bu durumda muafiyet sınavında aldığı not geçersiz sayılır.

(16) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan ders-
lerin başarı notu geçer/kalır olarak belirlenir.

(17) Dönem sonu sınavına girme koşullarını sağlamış olmaları halinde bütünleme sınavı
uygulanan derslerde, dönem sonu sınavı sonucuna göre başarı notu D1 olan öğrenciler, notlarını
yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilirler. Bu durumda öğrencinin son girmiş olduğu
sınavdan aldığı not geçerli sayılır.

Tek ders sınavı

MADDE 30 – (1) Dersin hangi yarıyıldan olduğuna bakılmaksızın, mezuniyeti için ba-
şarması gereken uygulamasız ya da uygulaması başarılmış tek dersi bulunan öğrenciler, dönem
sonu sınavına girme koşullarını sağlamış olmaları halinde, bütünleme sınavının bitimini takiben
biriminin ilgili kurulunca belirlenen tarihlerde açılacak tek ders sınavına katılabilir. Bu sınavdan
başarılı olan öğrencilerin mezuniyetlerine karar verilir. Staj/kamp zorunluluğu olan birimlerde
staj/kamp uygulamalarındaki başarısızlık ya da eksiklik tek ders sınavı hesabında göz önüne
alınmaz. Tek ders sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin bütünleme sınavı sonuç-
larının ilan edilmesini takip eden beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları gerekir. 

Notlar ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 31 – (1) Ders başarı notu olarak, dersi asgari geçme şartlarını sağlayanlara
D1 verilmek üzere, aşağıdaki tabloda gösterilen ağırlık katsayısına karşılık gelen harf notları
verilir. Öğretim elemanı tarafından aksi belirlenmedikçe, harf ders başarı notu tablodaki nu-
merik not ağırlıklarına göre belirlenir.

Puan Başarı Notu Ağırlık Katsayısı Açıklama
95-100 A1 4,00 Pekiyi+
90-94 A2 3,75 Pekiyi
85-89 A3 3,50 Pekiyi-
80-84 B1 3,25 İyi+
75-79 B2 3,00 İyi
70-74 B3 2,75 İyi-
65-69 C1 2,50 Orta+
60-64 C2 2,25 Orta
55-59 C3 2,00 Orta-
50-54 D1 1,75 Şartlı Geçer
0-49 F1 0 Başarısız

F2 Devamsız
M Muaf
G Geçer
K Kalır
E Eksik
S Süren
Ç Çekilme
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(2) Birinci fıkradaki tabloda görülen tüm çift harfli notlar ortalama hesabına katılır.

Mezun olabilmek için öğrencinin GANO’sunun en az 2,00 olması gerekir.  D1 notu bu şartla

geçer nottur. GANO’nun 2,00’ın altında olması durumunda, mezuniyet için, D1 notlu derslerin

bir kısmının tekrar alınıp GANO’nun en az 2,00’a yükseltilmesi gerekir. 

(3) Birimler, belirledikleri derslerde, C3’ün altında not alınan derslerin tekrarlanmasını

şart koşabilirler. En düşük başarı notunun C3 olduğu dersler öğretim programında belirtilir.

(4) Aşağıda tanımları verilen tek harfli notlar ortalama hesaplarına katılmaz: 

a) M (Muaf) notu, programındaki bir dersten muafiyet sınavına girerek başarılı olanlara

verilen nottur.

b) G (Geçer) notu, başarı notu ilgili bölüm/programca G/K (Geçer/Kalır) olarak belir-

lenmiş bir dersi başarıyla tamamlamış olanlara; K (Kalır) notu ise o dersten başarısız olanlara

verilen nottur. G/K not sistemi, staj veya seminer gibi başarı için belli bir oranda devamın

yeterli olduğu ve başarı seviyesini kademelendirmenin zor olduğu derslere uygulanır. G notu

ile geçilen dersler not yükseltmek için tekrar alınamaz.

c) E (Eksik) notu, öngörülmeyen zorlayıcı bir sebeple, dersin öğretim elemanının uygun

görmesiyle, alınan dersi tamamlayamayan öğrencilere verilen nottur. Not cetvellerinde, verilen

her bir E notu için dersin tamamlanması için öğrencinin ne yapması gerektiği açıkça yazılır.

Takip eden yarıyılın sonuna kadar tamamlanmayan derslerin E notu otomatik olarak FF notuna

dönüşür. E notu çift harfli bir nota dönünceye kadar ortalama hesabına katılmaz.

ç) S (Süren) notu,  dönem için kaydı yapılmış, ancak henüz notlandırılmamış dersler

ile birden fazla yarıyıl süren derslere,  yarıyıl sonunda verilen nottur ve ortalama hesabına ka-

tılmaz.

d) Ç (Çekilme) notu, okuldan ayrılmak zorunda kalan ya da fazladan aldığı seçmeli

derslerden vazgeçmek isteyen öğrencilerin başvurusu ve birimin ilgili kurulunun kararıyla ve-

rilen nottur. Ç notu verilen dersler, alınmamış sayılır ve öğrenci not durum çizelgesinde yer

almaz.

(5) Ders başarı notları, sadece harf notu olarak ilan edilir. Ders eşdeğerliklerinin belir-

lenmesi ve intibak işlemlerinde, harf başarı notları esas alınır. Öğrenci not durum çizelgesi ve

diploma ekinde harf başarı notlarına yer verilir. 

(6) Ortalama hesaplamalarında, harf notlarının ağırlık katsayıları kullanılır.

Ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 32 – (1) GANO ve DANO tek harfli notlar hariç, her dersten alınan notun o

dersin AKTS kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin AKTS kre-

dilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Elde edilen bu değer, virgülden sonra

iki haneye yuvarlanarak gösterilir. GANO öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren programı

kapsamında almış olduğu tüm derslerin en son notları, DANO ise öğrencinin o dönem almış

olduğu tüm derslerden aldığı notlar dikkate alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.

(2) Çift anadal ve/veya yandal yapan öğrencilerin GANO’su, öğrencinin anadal, ikinci

anadal ve/veya yandal programları kapsamında aldığı tüm dersler dikkate alınarak hesaplanır.

Çift anadal veya yandal programından kaydı silinen öğrencilerin başarılı olduğu ve anadal

programına sayılmayan dersler not durum çizelgesi ve diploma ekinde yer alır ancak GANO’ya

dahil edilmez. 
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(3) Entegre sistem esasına göre öğretimin sürdürüldüğü programlarda akademik orta-

lama hesaplaması, birimce belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin, sınav sonuçları ile ilgili maddi hata itirazlarını sonuç-

ların duyurulmasından sonraki beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak yap-

ması gerekir. İtiraz ders sorumlusuna iletilir, maddi hata varsa ilgili kurul kararı ile düzeltilir.

Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 34 – (1) Mezuniyete ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan dersleri, uygu-

lamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarması gerekir.

b) Öğrencinin öğretim programındaki AKTS kredisi dağılımlarını sağlayarak progra-

mından mezun olabilmesi için gerekli olan toplam AKTS kredisini tamamlaması gerekir.

c) Öğrencinin başarısız dersinin bulunmaması ve GANO’sunun en az 2,00 olması ge-

rekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan öğrencilere kayıtlı oldukları birim ve me-

zun oldukları program adının belirtildiği bir diploma verilir. 

(3) Öğrenimlerini bitirenlere diplomanın yanı sıra not durum çizelgesi ve diploma eki

verilir. 

(4) Mezuniyet tarihi, sınavların bitimini izleyen iş günüdür. Staj gerektiren birimlerde

staj son sınıfı takiben yapılıyorsa, mezuniyet tarihi staj bitimini izleyen iş günü olur.

(5) Dördüncü yarıyıl sonuna kadar ilgili öğretim programında bulunan bütün dersleri

başarı ile tamamlamış ve GANO’su en az 2,00 olan ilişiği kesilmiş lisans öğrencilerine, baş-

vurmaları halinde, önlisans diploması verilir.

(6) Diplomalar, tıp fakültesi mezunları için mezuniyet tarihinden itibaren bir ay içinde,

diğer birim mezunları için ise mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde düzenlenir.

Diploması henüz düzenlenmemiş olan öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(7) Diplomalarda ikinci öğretim ibaresine yer verilmez.

(8) Mezun olan öğrencilerin ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması zorunludur.

İlişik kesme işlemini tamamlamayan öğrencilere diploma veya dosyalarından herhangi bir bel-

ge verilmez.

(9) Diploma/geçici mezuniyet belgesi, mezun olan öğrencinin kendisine ya da noter

onaylı vekâlet verdiği kişiye verilir.

Dereceye girme ve onur ödülleri

MADDE 35 – (1) Disiplin cezası almamak ve öğrenimlerini en fazla normal eğitim sü-

resinde, bahar yarıyılı dönem sonu sınavları sonunda tamamlamak şartı ile;

a) Mezun olan öğrencilerin GANO’ları esas alınarak sıralama yapılır. Her birim/bö-

lüm/programda ilk üç sırayı alan öğrenciler birim/bölüm/program birincisi, ikincisi, üçüncüsü

olarak mezun olurlar. Bu sıralama öğrencinin not durum çizelgesinde gösterilir ve öğrencinin

istemesi halinde ayrıca yazılı belge olarak da verilir. 

b) GANO’su 3,50- 4,00 olan öğrenciler yüksek onur, 3,00-3,49 olanlar ise onur öğren-

cisi sayılırlar. Bu değerlendirmeler not durum çizelgesinde belirtilir. 
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Tebligat

MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

ya da daha sonra OBİS’te güncellediği e-posta adresine yapılmak veya ilgili birimde ilan edil-

mek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği e-posta adresini değiştirdiği takdirde

yeni adresini OBİS üzerinden güncellemek zorundadır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan

Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı ve öncesi Üniversiteye ka-

yıtlı olan öğrencilerin kazanılmış hakları saklıdır. 

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce alınmış olan AA notları A1, BA not-

ları A3, BB notları B1, CB notları B3, CC notları C1, DC notları C3, DD notları D1 ve FF not-

ları F1 notuna çevrilir; devamsızlıktan başarısız olanlara F2 notu verilir.

(3) 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından önce kaydolmuş öğrencilerin GANO’su, 2013-

2014 Eğitim-Öğretim yılından önce başarılmış derslerin GANO’ya katkıları tabi oldukları yö-

netmelik hükümleri dikkate alınarak hesaplanır. 

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YAN DAL 

PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Ticaret Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Programları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin

dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal dip-

loma programından kaydı silinir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2012/849 

KARAR NO : 2012/841 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : ZHALA HÜSEYĠNOVA, Ekrem ve Ofelya kızı, 01/01/1978 

AZERBAYCAN doğumlu, 

SUÇ : 5683 sayılı yasanın 26. maddesine ve TCK 53. maddelerine 

aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 01/02/2012 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 06/11/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

Yasanın 26. maddesine ve TCK 53. maddelerine Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla 

Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 06/11/2012 tarih, 2012/235 Esas ve 2012/479 Karar 

sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile 

Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık ZHALA HÜSEYĠNOVA bulunamadığından 

gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, 

yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 

sayılacağı Ġlan olunur. 4513 

————— 

ESAS NO : 2012/803 

KARAR NO : 2012/782 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : ARKINAZ GULIYEVA, Oruc ve Yıldız kızı, 25/04/1975 

ġERUR doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı, adresinde oturur. 

SUÇ : 5683 sayılı Kanuna aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 02/04/2011 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 25/09/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

Kanuna Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza 

Mahkemesi'nin 25/09/2012 tarih, 2012/409 Esas ve 2012/305 Karar sayılı dosyanın yargılaması 

sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar 

verilmiĢ olup, sanık ARKINAZ GULIYEVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı 

Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı Ġlan olunur. 

 4514 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÇEVRE YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ ATIK AMBALAJ BELGELENDĠRME  

HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamızın Çevre yönetmeliği gereği atık ambalaj belgelendirme hizmeti (Pet 

39.418 Kg, Polietilen 201.727 Kg, Kağıt/Karton 157.005 Kg), teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Çevre yönetmeliği gereği atık ambalaj belgelendirme hizmeti alımına ait teklifin 

verilebilmesi için Fabrikamızda ĠĢ Güvenliği Uzmanımızdan bilgi alınabilir. 

3 - Teklifler en geç 14.06.2017 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74 

 5209/1-1 

—— • —— 

ARSA ÜZERĠNE BĠNA ĠNġAATI KAT KARġILIĞI OLARAK  

VERĠLMEK ÜZERE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Tavşanlı Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Kütahya ili TavĢanlı ilçesi Moymul mahallesi 521 

ada 16 parselde TavĢanlı Belediyesi adına kayıtlı 2108 m2 arsa üzerine bina inĢaatının kat 

karĢılığı olarak verilmek üzere 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45 ve 47. maddesi Hükümlerine 

göre açık artırma suretiyle ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 21.06.2017 ÇarĢamba günü saat 11.00'de Belediye Encümeni huzurunda 

Belediye Encümen odasında yapılacaktır. 

3 - Belediyemizde kalan bağımsız bölümlere ait muhammen bedel 1.291.609,40 TL + 

50.000,00 TL=1.341.609,40 TL (KDV dâhil) dir. %3 geçici teminatı 40.500,00 TL cayma 

teminatı 10.000,00 TL'dir. 

4 - Geçici teminatı ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir. 

5 - Bu iĢe ait Ģartnameler Belediyemiz Fen ĠĢleri ve Mali Hizm. Müdürlüğünde görülebilir. 

 5157/1-1 

—— • —— 
72 BAġ SAFKAN ARAP TAYI KARACABEY TARIM ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜNDE 

AÇIK ARTTIRMA USULÜ ĠLE SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - ĠĢletmemiz yetiĢtirmesi; 

2015 - 2016 doğumlu 28 baĢ erkek ve 44 baĢ diĢi tay olmak üzere toplam 72 baĢ Safkan 

Arap tayı açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2 - Ġhale, 18.07.2017 Salı günü saat 13.00'de Karacabey Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü 

atçılık tesislerinde Alım-Satım ve Ġhale Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır. 

3 - Tay baĢına geçici teminat 5.000,00 TL'dir. 

4 - Ġhaleye iliĢkin Ģartname, TĠGEM-Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA, 

Sultansuyu ve Karacabey Tarım ĠĢletmelerimizde görülebilir. 

5 - TĠGEM Ġktisadi Devlet TeĢekkülü olup 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanuna tabi değildir. 

Ġhale TĠGEM Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

Ġlan olunur. 5154/1-1 
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2.500 ADET KARTOTEKS DOLABI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı 

ihtiyacı 2.500 adet kartoteks dolabı, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/06/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5223/1-1 
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129 KALEM DALGIÇ POMPA SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Muğla BüyükĢehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı 129 kalem dalgıç pompa, teknik Ģartnamesine ve diğer hususlara uygun olarak, Ofis’imiz 

tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesinin, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19.06.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve diğer hususlara uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5206/1-1 
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FOTOKOPĠ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

AĢağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, Ofis Ticari ġartnamesi, Teknik ġartnamesi ve 

Ġhale Ek ġartlari hükümleri dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır. 

 

Malzemenin Grubu 

Miktarı 

(Top) 

Neye Göre 

Alınacağı 

GRUP 1: KAĞIT, KARTON ve MUKAVVA MAMULLERĠ 

112501 stok nolu Fotokopi Kağıdı (I. Hamur, 80 gr/m2, A4) 850.000 Teknik ġartname 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. BEDEL ġARTNAME EKĠ LĠSTEDE 

BELĠRTĠLMĠġTĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale doküman 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

Ġhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, Ofis Ticari Ģartnamesi ve Ġhale Ek ġartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek 

Ģartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15.06.2017 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

dıĢ zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 

açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 

araĢtırması yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teslim 

mahalleri itibariyle tespit edilen miktarın tamamı için ünite bazında kısmi teklif de 

verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLĠ GEÇĠCĠ TEMĠNAT 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5207/1-1 
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3 KALEM MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR KURTARMA SETĠ 

MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce T.C. BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı ihtiyacı ―3 kalem 

Muhtelif cins ve miktar kurtarma seti malzemesi‖ Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, ihale ek Ģartları listesinde belirtilen Ģartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile kısmi teklife açık olmak üzere iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

 

Malzeme 

No Malzemenin Cinsi Miktar 

Kısmi Teklif 

Ġçin Ġhale 

Evrak Bedeli 

1 
Karbon Fiber kompozit  

(2 KiĢi tarafından kullanılabilir solunum seti) 
200 130 TL 

2 Yüksek basınçlı kaldırma yastık seti 60 130 TL 

3 Akülü Liberatör seti 26 130 TL 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartname belgesiyle sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, dökümü 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, tabloda belirtilen Ģartname bedelini, Ofis veznesine veya Ofis banka 

hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik Ģartname belgesi ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı, ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda 

belirtilen belgeler ile Kurum tarafından teknik Ģartnamede istenen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de önce dıĢ zarflar açılacak, 

gerekli belgelerin incelenmesini müteakip, teklif mektuplarının açılmasına geçilecek veya 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu teklif mektuplarının açılacağı gün ayrıca 

bildirilecektir. 

4 - Teklifler, 15.06.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

5 - Ġstekliler Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi 

―yukarıdaki‖ tabloda yer alan kısımlar için kısmi teklifte bulunabilirler. Ayrıca teklif edilen 

ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5208/1-1 
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AKTÜATÖRLÜ VANA SATIN ALINACAKTIR 
Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız ihtiyacı olan aktüatörlü vana temini ihalesi Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. 
Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2017/274087 
1 - Ġdarenin 
a) Adresi : ġeker Fabrikası Müdürlüğü-ġekerevleri Mah. 

Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67 
2 - Ġhale konusu Malın 
a) Adı : Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif tür ve 

ebatlarda ventil, temini 
b) Niteliği ve miktarı : AĢağıda yazılı malzemeler Ģartname ve 

sözleĢmede belirtilen Ģartlar dahilinde 
Fabrikamıza teslim edilmek üzere satın 
alınacaktır.  

 MAL KALEMĠNĠNĠ ADI VE KISA AÇIKLAMASI BĠRĠMĠ MĠKTARI 

1 KELEBEK DN 400 PN 10 EPDM PNÖM. AKT. (ORANSAL) ADET 1 

2 KELEBEK DN 300 PN 10 EPDM-H PNÖM. AKT. (ON-OFF) ADET 7 

3 KELEBEK DN 150 PN 16 EPDM PNÖM. AKT. (ON-OFF) ADET 3 

4 KELEBEK DN 125 PN 16 EPDM PNÖM. AKT. (ON-OFF) ADET 6 

5 KELEBEK DN 100 PN 16 EPDM PNÖM. AKT. (ON-OFF) ADET 6 

6 KELEBEK DN 80 PN 16 EPDM-H PNÖM. AKT. (ON-OFF) ADET 3 

7 KELEBEK DN 80 PN 16 EPDM PNÖM. AKT. (ON-OFF) ADET 4 

8 KELEBEK DN 65 PN 16 EPDM-H PNÖM. AKT. (ORANSAL) ADET 7 

9 KELEBEK DN 50 PN 16 PTFE PNÖM. AKT. (ON-OFF) ADET 3 

10 KELEBEK DN 50 PN 16 EPDM PNÖM. AKT. (ON-OFF) ADET 6 

11 
PASLANMAZ KÜRESEL DN 150 PN 16 ĠMALATÇĠ MEKANĠK 
KOLLU 

ADET 3 

12 
PASLANMAZ KÜRESEL DN 125 PN 16 ĠMALATÇĠ MEKANĠK 
KOLLU 

ADET 3 

13 KELEBEK DN 300 EPDM-H MEKANĠK KOLLU ADET 2 

14 KELEBEK DN 250 EPDM-H MEKANĠK KOLLU ADET 10 

15 KELEBEK DN 200 EPDM MEKANĠK KOLLU ADET 9  
3 - Ġhale Konusu malın teslim yeri : Burdur ġeker Fabrikası Malzeme ambarı 

4 - Ġhale dokümanın görülmesi ve temini: 
a) Ġhale dokümanının görüleceği yer : Burdur ġeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) Ġhale dokümanının satın  

    alınabileceği yer : Burdur ġeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c) Ġhale dokümanının satıĢ bedeli  

    (KDV dahil) : TL 60,00  

5 - Ġhaleye iliĢkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati  
a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur ġeker Fabrikası HaberleĢme ġefliği  

b) Ġhalenin yapılacağı adres : Burdur ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) Ġhale (son teklif verme) tarihi : 19/06/2017  

d) Ġhale (son teklif verme) saati : Saat 14.30 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede malzemenin tamamı için teklif verilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu 

ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 5153/1-1 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 

 

OYUN PARKI VE ORGANĠZASYON HĠZMETLERĠNĠN  

ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠNĠN ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Encümen Kayıt No : 1661 

2 - ĠĢin Konusu : Florya Sosyal Tesisinde bulunan oyun parkı ile Florya, 

Avcılar Deniz KöĢk, Çırpıcı ve Beykoz Koru Sosyal 

Tesislerinde yapılan Organizasyon Hizmetlerinin 

ĠĢletilmesi ĠĢi 

3 - Adres Bilgisi  1- Florya Ġtfaiye Arkası Çiros Halk Plajı Yanı Florya/ 

Bakırköy/Ġstanbul 

  2- Florya Ġtfaiye Arkası Çiros Halk Plajı Yanı Florya/ 

Bakırköy/Ġstanbul 

  3- Avcılar Sahil DenizköĢkler Mevkii/Avcılar/ Ġstanbul 

  4- GümüĢsuyu Mah. Kemerüstü Sokak Beykoz/ Ġstanbul 

  5- Osmaniye Mah. Çırpıcı ġehir Parkı Ġçi Bakırköy/ 

Ġstanbul 

4 - Mülkiyet Durumu : Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi 

5 - Muhammen Bedel : 4.239.900.- TL + KDV (3 Yıllık) 

6 - Geçici Teminat : 127.197.-TL 

7 - Ġhale Usulü : 2886 Devlet Ġhale Kanunu’nun 36. maddesine 

istinaden Kapalı Teklif Usulü 

8 - ĠĢletme Süresi : 3 Yıl 

9 - Ġhale Tarihi ve Saati : 21 Haziran 2017 Saat: 13:00 - Son teklif verme tarih 

ve saati: 21 Haziran 2017 Saat:13:00 

10 - Ġhalenin Yapılacağı Yer: : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen 

Salonu 

  KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad.   No: 5 

Saraçhane - Fatih/Ġstanbul 

11 - Ġhale Ģartnamesinin görülebileceği  

       veya satın alınabileceği yer : Ġhale ġartnamesi 250.-TL bedelle ĠBB ĠĢletmeler 

Müdürlüğü AkĢemsettin Mh. AkĢemsettin Bulv. No: 

138 Alibeyköy/Eyüp/ĠSTANBUL adresinden satın 

alınabilir veya ücretsiz görülebilir.  

  Tel: 0 212 600 95 00 Fax: 0 212 600 95 87 

12 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aĢağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

12.1. Teklif mektubunu havi iç zarf, 

12.2. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiĢ Geçici Teminatı, 

12.3. Gerçek kiĢiler için Kanuni ikametgâh, nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.), 

12.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres 

beyanı), 

12.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi 

a) Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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(Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

12.6. Ġmza Sirküleri 

a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 

b) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de Ģubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gerekir) 

c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

12.7. Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ 

olması gereklidir.) 

12.8. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, Ģartname ekindeki örneğe uygun ortak 

giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleĢmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde 

noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale 

sözleĢmesini Ģahsen veya vekil tayin edecekleri kiĢiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

12.9. Faaliyet alanının, taahhüt konusu iĢin niteliğini (Go-Kart yeri iĢletmeciliği, çocuk 

oyun makineleri veya çocuk oyuncakları veya çocuk oyun alanları iĢletmeciliği) kapsayan 

hususları tevsik ettiğini gösteren Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odasından alınacak 

belge. (Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin bu belgeyi temin etmesi gerekmektedir) 

12.10. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’ndan alınan Hobi Karting Pisti Lisans 

Belgesi. (Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin bu belgeyi temin etmesi gerekmektedir) 

12.11. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü 

ve Mesken Müdürlüğüne kira, ecrimisil, iĢletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında 

birikmiĢ borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamıĢ olması 

gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığında dair Gelirler Müdürlüğü’nden temin 

edilecek ―Borcu Yoktur Belgesi‖, 

Ġstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

Ġsteklilerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur 

13 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ġhale 

Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale 

günü (21 Haziran 2017) en geç saat:13:00’e kadar BüyükĢehir Belediye Encümeni’ne (Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü KemalpaĢa Mahallesi 15 Temmuz ġehitleri Caddesi 

No: 5   34134 Fatih/Ġstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karĢılığında teslim etmeleri 

gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

14 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na göre düzenlenmiĢ olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

15 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Ġlan olunur. 5210/1-1 
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HATTI CARĠ VE ĠSTASYON YOLU MAKASLARINDA ALÜMĠNOTERMĠT RAY 

KAYNAĞI YAPILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 

 ADANA 

Ġhale Kayıt No : 2017/272561 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : KurtuluĢ Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 322 4575354/4531195 

c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 

Ġhale konusu hizmetin  

adı ve miktarı : Hattı Cari ve Ġstasyon Yolu Makaslarında Alüminotermit 

Ray Kaynağı Yapılması ĠĢi 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

2 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığına 

29/06/2017 günü saat 10.00 de kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

3 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 5028/1-1 

—— • —— 

TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Seferihisar Belediye Başkanlığından: 

Ġli : Ġzmir 

Ġlçesi : Seferihisar 

Kurum : Seferihisar Belediye BaĢkanlığı 

ĠĢin Adı/Konusu/Cinsi : TaĢınmaz mal satılacaktır. 

Ġhale Tarihi&Saati : 21/06/2017 (YirmibirHaziranikibinonyedi) ÇarĢamba Günü 

Saat: 11.00 (on bir) 

Ġhale Usulü : 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37-43. maddelerinde 

belirtilen Kapalı Teklif Usulü 

Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait taĢınmaz 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 

37-43. maddelerinde belirtilen Ģekilde kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 

Madde 2. Ġhale kapsamında aĢağıda bilgileri bulunan taĢınmaz 15.350.000,00-TL 

(OnbeĢmilyonüçyüzellibinTürklirası) muhammen bedelle satılacaktır. Ġhale bedeli peĢin olarak 

ödenecektir. Ġhale bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. 

Tapu Bilgileri: Seferihisar Belediye BaĢkanlığı mülkiyetindeki Tapunun Ġzmir Ġli 

Seferihisar Ġlçesi Sığacık Mahallesi 777 ada 23 parselinde kayıtlı 56.240,00 m² yüzölçümlü arsa 

vasfında taĢınmaz.  

Ġmar durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında olup; 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı 

Ġmar Planında Turizm Tesis alanıdır.  
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YapılaĢma koĢulları Otel olması durumunda; E:0,50 Hmax = 10,00 m (3 kat), Tatil Köyü 

olması durumunda; E:0,30 Hmax = 6,50 m (2 kat) Ģeklindedir.  

Söz konusu parselde Ġmar uygulaması yapılması gerekmektedir. Parselin 13.157,17 m2 lik 

kısmı yeĢil alan ve yolda kalmakta olup, geri kalan 43.259,24 m2 lik kısmı Turizm Tesis Alanı 

Ġmarlıdır. 

Madde 3. Ġhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye BaĢkanlığında 

Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Madde 4. Ġhaleye iliĢkin Ģartname Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğünden mesai saatleri 

dahilinde ücretsiz görülebilir ve 200 TL karĢılığında temin edilebilir. Ġhaleye katılacakların 

Ģartname bedelini yatırmaları zorunludur. 

Madde 5. Postayla yapılacak baĢvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14 Seferihisar/ĠZMĠR’dir. 

Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Madde 7. ―SON TEKLĠFLER ĠHALEDE HAZIR BULUNAN ĠSTEKLĠLERDEN‖ 

alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Madde 8. Ġhaleye katılabilmek için gerekli belgeler aĢağıdaki gibidir; 

2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre usulüne göre hazırlanmıĢ, 

a- DıĢ Zarf (Ġdari ġartname madde:11 de belirtilen Ģekliyle) 

b- Ġç Zarf (Ġdari ġartname madde:11 de belirtilen Ģekliyle) 

c- Teklif Mektubu (Ġdari Ģartname ekinde bulunan örneğe uygun) 

d- Kanuni ikametgah sahibi olmak (Ġkametgah ilmühaberi/yerleĢim yeri belgesi/adres 

beyanı) 

e- Nüfus sureti (gerçek kiĢiler için) 

f- Muhammen bedelin %3 ü oranında, 460.500,00 TL (DörtyüzatmıĢbinbeĢyüzTürklirası) 

tutarında geçici teminat yatırmak. (ġartname 8. maddede belirtildiği Ģekilde.) 

g- ġartname alındı makbuzu 

h- BaĢkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiĢ noter tasdikli 

vekaletname 

ı- Tüzel KiĢiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ belge 

i- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 

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

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

k- Tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ yetki belgesi. 

Madde 9. Ġsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin 

edecekleri Ģartname ve Ģartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 21/06/2017 Tarih ve 

Saat:10:30’a kadar Seferihisar Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. 

Ġlan olunur. 5104/1-1 
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KĠREÇ OCAĞI TAHMĠL TAHLĠYE HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Kireç Ocağı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı iĢi 

T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale 

Usulü Ġle Ġhale Edilecektir.  

Ġhale Kayıt No : 2017/191799 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2017/2018 pancar kampanyası süresince her 

vardiyada 6 iĢçi olmak üzere toplam 18 iĢçi tahmini 115 gün 

Kireç Ocaklarında günlük tahmini 190 ton, toplam tahmini 

21.000 ton kireç taĢının ile (± % 20 toleranslı) bant ile 

vagonete, günlük tahmini 15 ton, toplam tahmini 1.700 ton 

kok kömürünün dirgen ile kovalara doldurularak vagonete 

boĢaltılması ve vagonetin elle itilerek ocak asansörüne 

verilmesi, ayrıca kok kömürünün elekten elenmesi, kok 

kömürü ve kireç taĢının iri olanlarının çekiç veya balyozla 

kırılması, taĢ balastı ile kok tozunun kepçe alabilecek 

Ģekilde kenara istif edilmesi ve kireç ocağı maniplasyon 

sahası temizliği iĢidir 

b) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin Süresi : 11.09.2017 ile 03.01.2018 tarihleri arası olup (tahmini 115 

gün) Ankara ġeker Fabrikası 2017/2018 kampanya 

dönemidir.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 22.06.2017 Saat 10:00 

4 - Ġhale dokümanı Ankara ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨ 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5009/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Hasan ve Zehra TıraĢ Vakfı. 

VAKFEDENLER: Hasan TIRAġ, Zehra TIRAġ. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: ĠSTANBUL. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU:  Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/05/2017 tarihinde kesinleĢen 17/03/2017 

tarihli ve E: 2016/586, K: 2017/141 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini her bakımdan korumak, onlara 

maddeten ve manen yardımcı olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çerçevesinde, uygun 

görülecek yerlerde eğitim ve öğretimin her kademesinde, her seviyede ve her neviden yüksek 

kalitede hizmet verecek tüm eğitim kurumlarını açmak ve sürekliliğini sağlamak, sosyal 

dayanıĢmayı sağlamak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Ġntifa hakkı kurucularda kalmak kaydıyla çıplak mülkiyeti 

vakfın gayesine tahsis edilen Ġstanbul Ġli, Güngören Ġlçesi, 15 pafta, 5159 parsel, 2.230 m2 

yüzölçümlü gayrimenkul ile 100.000,00 TL (Yüzbin) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal menkul, gayrimenkul malları ile hakları, vakfın mütevelli heyetinin 

kararı ile vakfın gayesine uygun veya yakın gayelerle faaliyet gösteren bir hayır kurumuna veya 

mütevelli heyetinin belirleyeceği diğer bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5203/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Özgürlük Yolu Vakfı. 

VAKFEDENLER: Kemal BURKAY, Arif SEVĠNÇ, Necati BAYRAM. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ANKARA. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU: 

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/05/2017 tarihinde tavzih edilen 23/03/2017 tarihli ve 

E:2016/367, K: 2017/100 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ülkemiz baĢta olmak üzere, bölgemizde ve dünyanın her tarafında 

özgürlükçü, çoğulcu demokrasinin yerleĢtirilmesi ve geliĢmesi, sorunların adil, barıĢçıl ve 

demokratik çözümlerinin teĢvik edilmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için çalıĢmak ve 

senette belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmek.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (AltmiĢbin) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Kemal BURKAY, Arif SEVĠNÇ, Necati BAYRAM. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın tasfiyesinden 

arta kalan mal ve hakları aynı veya benzer amaçlara hizmet eden vakıf, dernek veya sivil toplum 

kurumuna devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5204/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Bursa Ġli, Nilüfer Ġlçesi, Balat Mahallesi, H21B24C4B pafta, 4237 ada, 8 no.’lu parsel 

üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nilüfer Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi AktaĢ ĠnĢ. Müt. Taah. ve Tadilat Tic. Ltd. ġti. nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0034315556754357); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü Nazım AKTAġ’a yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7668 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5146/1/1-1 

————— 

Ġstanbul Ġli, Pendik Ġlçesi, Sapan Bağları Mahallesi, 193 pafta, 1937 ada, 309 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Ali Osman ÇĠFTÇĠ’nin Yetki Belgesi Numarasının (0034110267305211); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

 Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması 

dıĢında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7670 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5146/2/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Fabrikalar Mahallesi, 025-A-09-D-3-D pafta, 3880 ada, 07 

no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Hükmet ġEKER’in Yetki Belgesi Numarasının (0007111338627330); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

 Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması 

dıĢında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7672 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5146/3/1-1 

————— 

Ġzmir Ġli, Gaziemir Ġlçesi, Irmak Mahallesi, 33 ada, 31 no.’lu parsel üzerindeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere 

göre yerine getirmediği Gaziemir Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Hüseyin 

Pözüt ĠnĢ. Taah. ĠnĢ. Malz. Tur. TaĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0035315468160003); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 
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Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü Hüseyin PÖZÜT’e yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7682 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5146/4/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, GüneĢ Mahallesi, 9448 ada, 03 no.’lu parsel üzerindeki 

yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Ġbrahim Halil IĢık ĠnĢ. Eml. Gıda Oto. TaĢ. Tur. San. Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0007315481280330); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü Ġbrahim Halil IġIK’ın yetki belge numarasının (0072110101307355) 3194 

sayılı Ġmar Kanununun 42 inci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7676 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5146/5/1-1 

————— 

Bilecik Ġli, Bozüyük Ġlçesi, 4 Eylül Mahallesi, 31L4C pafta, 436 ada, 13 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bozüyük Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Metin KIVILCIM’ın Yetki Belgesi Numarasının (0011111949338121); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7680 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5146/6/1-1 

————— 

Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Yenimahalle Mahallesi, F36B16A4A pafta, 3836 ada, 2 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Mustafa BARLAK’ın Yetki Belgesi Numarasının (0055110345325065); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7679 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5146/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, ġeker Mahallesi, 67KM-IVB pafta, 45075 ada, 12 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Osman ATAY’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110087782248); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7661 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5146/8/1-1 

————— 

Bolu Ġli, Göynük Ġlçesi, Sarılar Merkez Mevkii Mahallesi, H25-A-17-A pafta, 296 ada, 25 

no.’lu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bolu Ġl Özel Ġdaresince tespit edilen 

Yapı Müteahhidi Rıdvan Gündüz Demir Çelik ĠnĢ. Taah. Ġth. Ġhr. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki 

Belgesi Numarasının (0054313060604301); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü Rıdvan GÜNDÜZ’e yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7666 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5146/9/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Kültür Mahallesi, 025-A09-D-4-D pafta, 10237 ada, 07 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Sakızoğlu Yapı Malz. Su Ürün. Üret. ĠnĢ. Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi 

Numarasının (0007315195783230); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket Müdürü Ahmet SAKIZOĞLU’nun yetki belge numarasının (0007110280534311) 1 

(bir) yıl süre ile iptal edilmesine, Ģirket müdürü Süleyman BURGUCU’ya ise yetki belge 

numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) 

yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7674 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5146/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, TeomanpaĢa Mahallesi, 025-A-10-C-1-A Pafta, 10384 Ada, 02 

no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi ―KEMAL DOĞANCI ĠnĢ. Taah. Hırd. Müt. Tek. Gıda Tic. San. Ltd. ġti.‖nin Yetki 

Belgesi Numarasının (0007315507901457); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan ―Kemal DOĞANCI‖ya Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı 

Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7667 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5146/11/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Ünsal Mahallesi, 025-A-08-B-4-C Pafta, 10794 Ada, 07 no’lu 

Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

―Metin CEBECĠ‖nin Yetki Belgesi Numarasının (0007111266288012); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7673 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5146/12/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Kanal Mahallesi, 025-A-09-D-2-B Pafta, 7147 Ada, 09 no’lu 

Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

―Önder ÖZCAN‖ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110034293312); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7675 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5146/13/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Kanal Mahallesi, 025-A-09-A-4-B Pafta, 5136 Ada, 06 no’lu 

Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 
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―ÖZ AKSOYLAR ĠnĢ. Hafr. Mim. Müh. ĠnĢ. Malz. Eml. Gemi Yat. ve Tur. Tic. Ltd. ġti.‖nin 

Yetki Belgesi Numarasının (0007315264954503); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan ―Harun AKSOY‖a Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği 

BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7669 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5146/14/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Ünsal Mahallesi, 025-A-08-B-4-B Pafta, 10774 Ada, 12 no’lu 

Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

―SR AKCA ĠnĢ. Maden Eml. Tic. San. Ltd. ġti.‖nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0007315220454165); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan ―Serkan AKCA‖ya Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği 

BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7664 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5146/15/1-1 

————— 

Bursa Ġli, Ġnegöl Ġlçesi, Hamidiye Mahallesi, 81 Pafta, 393 Ada, 461 no’lu Parseldeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Ġnegöl Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi ―AS 

ĠSTANBUL Yapı San. ve Tic. Ltd. ġti.‖nin Yetki Belgesi Numarasının (0016311437456103); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan ―Hasan AKGÜN‖e Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği 

BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7671 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5146/16/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Bursa Ġli, Nilüfer Ġlçesi, BeĢevler Mahallesi, H21-C-05-C-4-A Pafta, 531 Ada, 23 no’lu 

Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nilüfer Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

―YALÇINDAĞ Tur. TaĢ. ĠnĢ. Gıda Ltd. ġti.‖nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0016315103910456); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan ―Ġzzet YALÇINDAĞ‖a Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı 

Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7678 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5146/17/1-1 

————— 

Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, F36B16A4B Pafta, 50 Ada, 24 no’lu 

Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

―Ahmet KAHRAMAN‖ın Yetki Belgesi Numarasının (0055110428822466); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7663 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5146/18/1-1 

————— 

Tekirdağ Ġli, Çerkezköy Ġlçesi, Kızılpınar Mahallesi, 123 Ada, 4 no’lu Parseldeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere 

göre yerine getirmediği Çerkezköy Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi ―AYTAġ 

BĠNYAPI ĠnĢ. Taah. Eml. Gıda San. ve Tic. Ltd. ġti.‖nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0059315601253257); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan ―Nurcan SAYILKAN‖a Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı 

Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 25.05.2017 tarihli ve 7665 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5146/19/1-1 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 

 

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AĢağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve Ģartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve 

Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili 

maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları 

için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Doçent kadroları için Rektörlük 

Personel Dairesi BaĢkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde; 

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını, 

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini, 

3 - Üç adet fotoğraflarını, 

4 - Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık) 

5 - Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formunu (3 Adet) 

6 - BaĢvuracak adayların baĢvuru formu ile Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması 

Formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.) 

7 - Üniversitemizin http://gensek.beun.edu.tr/icerik/8/yonetmelikler.html sayfasında 

yayınlanmıĢ olan Üniversitemiz Birimlerinde Doçent Kadrosuna Atanma Ġlkelerinde yer alan 

formları, 

8 - Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde 

a) ÖzgeçmiĢlerini, 

b) Yayın listelerini, 

c) Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan 

olunur. 

- Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki Ģartları ve Üniversitemiz 

http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmıĢ olan "Üniversitemiz Birimlerinde 

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma Ġlkeleri"nde belirtilen Ģartları sağlamıĢ 

olmaları, 

- Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini 

belirtmeleri, 

- YurtdıĢından alınmıĢ Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmıĢ 

olması gerekmektedir. 

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin 

eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

Anabilim Dalı Doçent 

Yrd. 

Doç. Açıklama 

EREĞLĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ  

EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE 

ÖĞRETĠM 
1 

 

Eğitim Programları ve Öğretim alanında 

Doçent unvanına sahip olmak. 

MATEMATĠK EĞĠTĠMĠ 1 
 

Matematik Eğitimi alanında Doçent 

unvanına sahip olmak. 

SOSYAL BĠLGĠLER EĞĠTĠMĠ 1 
 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Doçent 

unvanına sahip olmak. 
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Anabilim Dalı Doçent 

Yrd. 

Doç. Açıklama 

TIP FAKÜLTESĠ  

PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF 

VE ESTETĠK CERRAHĠ  
1 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 

Uzmanı olmak. Trombositten zengin 

plazmanın fleb yaĢayabilirliği üzerine 

etkisi konusunda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

GENEL CERRAHĠ 
 

1 

Genel Cerrahi Uzmanı olmak. Ozonla 

oksidatif ön koĢullandırmanın radyasyona 

bağlı organ hasarına etkisi konusunda 

deneysel çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

ÜROLOJĠ 
 

1 

Üroloji uzmanı olmak. Renal hücreli 

karsinom dokusunda EGFR,BRAF ve 

KRAS Gen mutasyonlarının klinik 

parametreler ile karĢılaĢtırılması 

konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ  

ENDODONTĠ 1 
 

Endodonti Anabilim dalında Doktora 

yapmıĢ olmak. Ni - Ti eğelerin yüzey 

özellikleri ve atomik kuvvet mikroskobu 

konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

ECZACILIK FAKÜLTESĠ  

FARMASOTĠK 

MĠKROBĠYOLOJĠ  
1 

Eczacılık Fakültesi Farmasötik 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalında doktora 

yapmıĢ olmak ve Mycoplasma hominis 

mikroorganizması ile ilgili çalıĢma 

yapmıĢ olmak. 

FARMASOTĠK 

MĠKROBĠYOLOJĠ  
1 

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında 

doktora yapmıĢ olmak ve Exophiala cinsi 

esmer mayalar üzerinde çalıĢma yapmıĢ 

olmak. 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ  

ANALĠTĠK KĠMYA 1 
 

Analitik Kimya Anabilim dalında Doçent 

ünvanı almıĢ olmak. Mikroekstraksiyon 

esaslı analitik yöntemlerin geliĢtirilmesi 

üzerine çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

GENEL TÜRK TARĠHĠ 1 
 

Genel Türk Tarihi Anabilim dalında 

Doçent ünvanı almıĢ olmak. Yakın dönem 

Türkistan tarihi konularında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 

DĠN BĠLĠMLERĠ 1 
 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim dalında 

Doçent ünvanı almıĢ olmak. Değerler ve 

Maneviyat eğitimi ile Osmanlı eğitimi 

düĢüncesi üzerine çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 
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Anabilim Dalı Doçent 

Yrd. 

Doç. Açıklama 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ  

PROTEZ-ORTEZ 

FĠZYOTERAPĠ  
1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans 

mezunu olmak, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Anabilim Dalı Protez-

Ortez ve Biyomekanik Bilim Dalında 

doktorasını tamamlamıĢ olmak, Ayak 

Biyomekaniği konusunda çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 

GRAFĠK 
 

1 

Yeni Medya Anasanat dalında sanatta 

yeterlik yapmıĢ olmak. Resim ve Sinema 

ĠliĢkisi Bağlamında Göstergebilimsel 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

ÇAYCUMA GIDA VE TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU  

GIDA TEKNOLOJĠSĠ 
 

1 

Hayvan Besleme ve Beslenme 

Hastalıkları alanında doktora yapmıĢ 

olmak. Yemlerin biyolojik metodlarla 

muamelesi ve sindirilebilirliğin 

incelenmesi konularında çalıĢma yapmıĢ 

olmak. 

 5147/1-1 

—— • —— 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda belirtilen kadrolara öğretim üyesi 

alınacaktır. 
 

Fakülte 

Bölüm/ 

Program Ünvan 

Kadro 

Sayısı Aranan Kriterler 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 
Prof. Dr. 1 

Endüstri Mühendisliği alanında Yüksek 

Lisans, Doktora ya da Doçentlik 

derecesine sahip olmak. Yöneylem 

AraĢtırması, Tedarik Zinciri Tasarımı 

ve Yönetimi, Ters Lojistik, Lojistik 

Yönetimi alanlarında eğitim, araĢtırma 

ve yayınlar yapmıĢ olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
Prof. Dr. 1 

Adayların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

alanında Doçentlik derecesi almıĢ 

olmaları gerekmektedir. 

Spor Bilimleri 

ve Teknolojisi 

Yüksekokulu 

Spor 

Yöneticiliği 
Doç. Dr. 1 

Adayların Spor Yöneticiliği veya 

Uygulamalı ĠletiĢim bilim dalında 

doçentlik belgelerini almıĢ olmaları, 

spor endüstrisi, spor pazarlaması, spor 

iletiĢimi, spor yönetimi ve markalaĢma 

alanlarında eserlere sahip olmaları 

gerekmektedir. 
 
Ġlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır. 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden: 
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Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

Ġlamat No: 2017/161 - 166 

SN: ABDARAOUF BENABDALLA Dikk. 

(Rachid ve Samia oğlu, 15/11/1986 doğumlu) 

Uzunköprü 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2017/58 Esas - 2017/74 Karar sayılı ilamı ile 

göçmen kaçakçılığı suçundan hakkınızda 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ve 80,00 TL Adli Para 

Cezasına hükmolunduğundan hapis cezası için 10 Gün, para cezası için 30 gün içerisinde 

bulunduğunuz yere en yakın Cumhuriyet BaĢsavcılığına müracaat etmeniz gerekmektedir. (Daha 

önce 22/02/2017 - 22/03/2017 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiğiniz 28 gün hapis cezanızdan 

mahsup edilecektir) 

Haklı, geçerli ve gerektiğinden belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen 

süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda Yakalama 

Emri çıkarılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 

Sıra No Ġlamat No Adı Soyadı Ceza Miktarı 

1 2017/161 ABDARAOUF BENABDALLA 2 YIL 6 AY Hapis 

2 2017/166 ABDARAOUF BENABDALLA 80,00 TL Para Cezası 

 5180/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 23.05.2017-191 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.05.2017-2598 ġANLIURFA 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Kargalı Köyü, Çövenek Mevkiinde kaya mezarlarının 

bulunduğu alanda izinsiz kazı yapıldığına iliĢkin Adıyaman Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

11.04.2017/754 sayılı yazısı ve eki Adıyaman Müze Müdürlüğü uzmanlarının 06.04.2017 tarihli 

raporu, 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tesciline 

iliĢkin kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 17.05.2017 tarihli raporu, konunun dosyası, 1/2000 

ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Kargalı Köyü, Çövenek Mevkiinde bulunan alanın 2863 sayılı 

yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 

1/2000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, kaçak kazılara iliĢkin, Besni Cumhuriyet BaĢsavcılığınca yasal iĢlem baĢlatıldığından, 

ikinci bir yasal iĢleme gerek olmadığına,  

Çövenek Roma YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Tarımsal alanlar açılamaz, tarımsal faaliyet ve ağaçlandırma yapılamaz.  

5. TaĢ, toprak, kum vb. malzeme alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2017-190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2017-2583 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Kızlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, I._Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Ġrme Mezrası Düz YerleĢim Alanının sit alanı sınırlarının 

güncellenmesi ve koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Müdürlüğümüz 

uzmanlarının 17.05.2017 tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 10.08.2009/909 sayılı tescil kararı, konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı 

haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

 ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Kızlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, I._Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Ġrme Mezrası Düz YerleĢme Alanının; 

-Sit alanı isminin Ġrme YerleĢimi olarak değiĢtirilmesine,  

-Sit alanı sınırları ve derecesinin ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada ―A‖ ile gösterilen 

alanın II. derece arkeolojik sit alanı, ―B‖ ile gösterilen alanın ise I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak yeniden belirlenmesine ve tescilinin devamına,  

Ġrme YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢullarının:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz; ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar 

sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine, 

Ġrme YerleĢimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma KoĢullarının: 

1 Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2 Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz; ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar 

sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

ġeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 24.05.2017-192 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.05.2017-2607 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, Gölcük Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Gölcük (Tilfetis) 

Höyüğü’nün korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile 2863 sayılı yasa 

kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 17.05.2017 tarihli 

raporu, konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, Gölcük Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Gölcük (Tilfetis) 

Höyüğü’nün 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi ve 

höyük üzerinde günümüz yerleĢimi bulunduğundan, yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince ekli 

1/2000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekliyle II. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine,  

Gölcük (Tilfetis) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet 

yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez.  

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2017 - 190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2017 - 2596 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Bakmaç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı 

yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Bakmaç Höyüğü’nün koruma ve 

kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 15.05.2017 tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 29.09.2011/9 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Bakmaç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı 

yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Bakmaç Höyüğü’nün ġanlıurfa 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.09.2011/9 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli 

haritada sınırları gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Bakmaç Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda kurulumuzdan izin alınarak yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak, yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz, ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar 

sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. malzeme alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin 

verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

ġeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 23.05.2017 - 191 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.05.2017 - 2599 ġANLIURFA 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Yukarı Söğütlü Köyü sınırları içerisinde bulunan, mozaikli 

alanın 2863 sayılı yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi, koruma 

ve kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin, Adıyaman Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

12.04.2017/765 sayılı yazısı, ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarının 16.05.2017 tarihli raporu, öneri sit haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Yukarı Söğütlü Köyü sınırları içerisinde bulunan, mozaikli 

alanın üzerinde evler olması ve yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince 2863 sayılı yasa kapsamında 

ekli 1/1000 ölçekli haritada koordinatlı sınırları gösterildiği Ģekilde II. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Yukarı Söğütlü Mozaiği II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma 

KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak, yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz; ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar 

sürdürülebilir.  

6. TaĢ, toprak, kum vb. malzeme alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin 

verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

 Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2017 - 190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2017 - 2585 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, TaĢlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli TaĢlı Höyüğü’nün koruma ve kullanma 

koĢullarının belirlenmesine ve sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit olarak değiĢtirilmesine 

iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 16.05.2017 

tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.09.2009/942 

sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, TaĢlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli TaĢlı Höyüğü’nün ġanlıurfa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.09.2009/942 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli 

haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekliyle üzerinde günümüz yerleĢimi 

bulunduğundan yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak değiĢtirilmesine ve tescilinin devamına; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

TaĢlı Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

8. Bu alanlar içerisinde bulunan mezarlıklarda, yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut 

mezarlara defin yapılabilir.  

Ģeklinde 8 madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 23.05.2017 - 191 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.05.2017 - 2604 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Çekem Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti özel Ģahıslara 

ait, 68 ada 11 nolu parsel üzerinde yer alan konut nitelikli yapının 2863 sayılı Yasa kapsamında 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve yapı grubunun 

belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 15.05.2017 tarihli raporu, Kurulumuz 

Müdürlüğünün 13.04.2017/806 ile 17.05.2017/1094 sayılı görüĢ isteme yazıları, ġanlıurfa Çevre 

ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 14.04.2017/E.2340 ile 18.04.2017/E.2367 sayılı yazıları, Halfeti 

Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü’nün 28.04.2017/E.827 sayılı yazısı ve eki, Orman ve 

Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ Genel Müdürlüğü GAP 15. Bölge Müdürlüğü’nün 19.04.2017/266165 

sayılı yazısı ile 3. Bölge Müdürlüğü ġanlıurfa ġube Müdürlüğü’nün 19.04.2017/89242 sayılı 

yazıları, ġanlıurfa BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı’nın 11.05.2017/E.6704 sayılı yazısı ve ekleri, 

Enerji ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 20.04.2017/E.11507 sayılı yazısı ve ekleri, Halfeti Belediye 

BaĢkanlığı’nın 09.05.2017/181 sayılı yazısı ve ekleri kurum görüĢ yazıları okundu. Konunun 

dosyası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Kurulumuz üyelerince 21.04.2017 

tarihinde mahallinde yapılan incelemeler ve görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Çekem Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti özel Ģahıslara 

ait, 68 ada 11 nolu parsel üzerinde yer alan konut nitelikli taĢınmazın, Birecik Barajı Gölü altında 

kalan Halfeti ilçesinin tarihi Çekem Mahallesindeki sivil mimarinin ayakta kalan nadir 

örneklerinden olması nedeniyle 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı olarak tesciline, 

Sivil mimarlık örneği özelliği gösteren taĢınmazın ―II. Grup‖ yapı olarak belirlenmesine, 

yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine karar verildi. 
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————— 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2017 -190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2017 -2587 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Bozkuyu Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 2863 sayılı 

yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Bozkuyu Höyüğü’nün koruma ve 

kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 16.05.2017 tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1385 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Bozkuyu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı 

yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Bozkuyu Höyüğü’nün ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1385 sayılı karar eki 1/5000 

ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 
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Bozkuyu Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

8. Bu alanlar içerisinde bulunan mezarlıklarda, yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut 

mezarlara defini yapılabilir.  

ġeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 5123/1-1 

————— 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2017 - 190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2017 -2586 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Karakoyun Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 2863 sayılı 

yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Karakoyun Höyüğü’nün koruma 

ve kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 16.05.2017 tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 28.06.2010/1176 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Karakoyun Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı 

yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Karakoyun Höyüğü’nün ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.06.2010/1176 sayılı karar eki 1/5000 

ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Karakoyun Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 5124/1-1 



7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 

 



7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 

 



7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 

 



7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 

 



7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 

 



7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2017 – Sayı : 30089

Sayfa

1

27

28
28

43

44

60

75
76
91

125

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2017/10379 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağının, 21. Yüzyıl Denizdeki İpek
Yolunun ve Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin
Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar 

ATAMA KARARLARI
— Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Gümrük ve Ticaret

Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği
— İstanbul Ticaret Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Programları Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 10/5/2017 Tarihli ve 2014/11382 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 10/5/2017 Tarihli ve 2015/18582 Başvuru Numaralı

Kararı

NOT: 06/06/2017 tarihli ve 30088 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşmalar ve Milletlerarası Sözleşme yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


