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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ GAYRİMENKUL VE ALTYAPI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Gayrimenkul ve
Altyapı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Gayrimenkul ve Altyapı
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İbn Haldun Üniversitesi Gayrimenkul ve Altyapı Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,



c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ç) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, gayrimenkul ve altyapı başta olmak üzere ilgili sek-

törleri de kapsayacak şekilde Üniversitede örgün lisans ve lisansüstü öğretim programları dı-
şında Türkiye’nin altyapısal, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı verecek nitelikli
insan kaynağı kazandırmak için ulusal ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak ulusal ve
uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme yapmak, kısa ve orta süreli eğitim programları
düzenlemek ve bu doğrultuda uzmanlık, danışmanlık ve proje hizmetleri vererek Üniversitenin
kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin geliş-
mesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite öğrencilerine ve personeline, kamuya veya özel sektöre gayrimenkul, alt-

yapı ve ilgili sektörlerde ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek,
nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla gerekli her türlü çalışmayı yapmak,

b) Kitap, dergi, broşür ve benzeri her türlü yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek,
c) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü eğitim programları, kurslar,

seminerler, konferanslar, sempozyumlar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu faaliyetleri diğer
merkezler ile birlikte koordine etmek ve bu alanlarda Üniversite imkânlarının tanıtımını sağ-
lamak ve konuyla ilgili her türlü faaliyette bulunmak,

ç) Merkezin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayarak Üniversitenin kamu, özel sek-
tör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesine katkıda bulunmak,

d)  Merkezce düzenlenen eğitim programları sonunda katılım belgesi veya sertifika ver-
mek,

e) Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faa-
liyetleri gerçekleştirmektir.

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu.
Merkez müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim ele-

manları veya Merkezin çalışmalarına katkıda bulunacak, konusunda uzman kişiler arasından
iki yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürü tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev
süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin
başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi yar-
dımcı olarak seçer ve Müdür Yardımcısı Rektör onayı ile görevlendirilir. Müdürün görevi sona
erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                   2 Ekim 2017 – Sayı : 30198



Merkez müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,
c) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını

sağlamak,
ç) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Yönetim Kurulu kararları ile çalışma programını uygulamak,
e) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.
Merkez yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede aylıklı öğretim ele-

manları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye-
den oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç kez ve gerektiğinde Merkez
Müdürünün çağrısı üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini gö-
rüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy
çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez uygulamaları ile ilgili kararları almak,
b) Merkezin faaliyet programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak, faaliyet prog-

ramının oluşumunda yapılacak faaliyetlerin kararını almak, Müdürün her faaliyet dönemi so-
nunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

c) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-
gelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek ve Senatoya önermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mustafa Kemal Üniversitesinden:
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi Kariyer Planla-

ma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mustafa Kemal Üniversitesi Kariyer Planlama Uy-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Kariyer danışmanı: Merkezde görev alan öğretim üyesini,
c) Merkez (MKÜKPM): Mustafa Kemal Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
ç) Mezunlar: Mustafa Kemal Üniversitesi mezunlarını,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Öğrenciler: Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencilerini,
f) Rektör: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü,
g) Rektör Yardımcısı: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısını,
ğ) Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, özelde Üniversite öğrencileri ile genelde üniversite

adayları, mezunlar, ebeveynler kapsamında bireyin ilgi ve yeteneklerini tüm dünyadaki kariyer
fırsatları doğrultusunda keşfetmesine destek olmak, farkındalık bilincini geliştirmek ve meslek
icrasına başlama süresini kısaltabilmek amacıyla yürütülecek olan çalışmalarla ulusal ve ulus-
lararası düzeyde uygulama ve araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bireysel kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik eğitim, organizasyon ve yayın

faaliyetleri gerçekleştirmek, öğrencileri iş bulma süreçleri konusunda bilgilendirmek, hazırla-
dıkları özgeçmişleri yorumlamak ve mülakat provasıyla öğrencilere kariyer danışmanlığı yap-
mak,

b) Üniversiteyi tercih eden öğrenci verileri ile bölüm bazında istatistiksel analizler ya-
parak Üniversitenin tercih edilebilirliğini değerlendirmek ve geliştirmek,

c) Üniversite öğrencilerinin staj ve iş başvurusu yapabilmeleri için özel/kamu kurum
ve kuruluşlarını bir araya getirecek olan kariyer fuarları organize etmek,
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ç) Firmalardan gelen taleplerle iş ve staj imkânlarını öğrencilere sunabilecekleri firma
etkinlikleri düzenlemek,

d) Üniversite bünyesinde kariyer planlama etkinlikleri ile ilgili çalışan öğrenci toplu-
lukları ve öğrenci temsilcileri ile ortak projeler geliştirmek ve yürütülmesine destek vermek,

e) Kariyer danışmanlığı alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer plat-
formları ile iletişim ağı kurmak, bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, kurs, seminer,
konferans, kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi etkileşimleri organize etmek ve bunlara
katılmak,

f) Faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar
yapmak ve projeler yürütmek, örnek teşkil edebilecek uygulamaları yerinde incelemek, bu ku-
ruluşlara üye olmaya yönelik girişimlerde bulunmak,

g) İş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer gelişimi ve beklentileri gibi konu-
larda bilimsel araştırmalar yapmak, raporlamak, her türlü bilgi, belge ve yayını temin ederek
bir dokümantasyon merkezi kurmak,

ğ) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda duyuru yapmak ve anket uygulamak,
h) Mezun iletişim bilgilerini içeren ve kariyer gelişimlerini izleyen mezun bilgi siste-

mini kullanarak Üniversitenin mezunlarıyla öğrencileri arasındaki bağı kuvvetlendirmek,
ı) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mezun dernekleri ve vakıflarıyla işbirliği içinde me-

zunların kariyer hikâyelerinden öğrenciye örnek teşkil edecek ve mezunu onurlandıracak etki-
leşimler düzenlemek, bu etkileşimleri sürdürülebilir mentorluk boyutuna taşıyacak çalışmalar
yapmak, mezunların kurduğu yurt içi ve yurt dışı derneklerle Merkezin yararına olacak faali-
yetlerde bulunmak,

i) Mezunlar ve öğrenciler için yeni etkileşim platformları geliştirmek,
j) Öğrencilerin kariyerlerini planlı hedefler doğrultusunda belirlemeleri, geleceğe yö-

nelik doğru ve güçlü adımlarla ilerlemeleri için Üniversite bünyesindeki kariyer planlama, uy-
gulama ve araştırma faaliyet alanlarına hitap eden her birime destek olmak ve yenilerini geliş-
tirmek için ortak çalışmalar yapmak, eğitimler vermek,

k) Aday öğrencilerin ebeveynleri için farkındalık yaratma girişimlerine destek olmak,
bu alanda yapılacak aktivitelere öncü ve yardımcı olmak,

l) Üniversitenin tercih edilebilirliği ile prestijinin artması paralelinde profesyonel ve
akademik kariyer planlamaya yönelik stratejilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik
önerileri Rektörlüğe sunmak ve onaylanan önerileri uygulamaya geçirmek,

m) Üniversite bünyesindeki ilgili birimlerden, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi ve benzeri kurumların danışanlarının faydalanması için önerilerde bulunmak,

n) Akademik kariyer danışmanlarına, danışanlarının kariyer hedeflerinde nasıl etkili
olabilecekleri konusunda bilgilendirici eğitimler düzenlemek,

o) Merkezin amaçları ve çalışmaları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını yap-
mak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma,

uygulama ve eğitim deneyimine sahip öğretim üyelerinden Rektör tarafından 3 yıl süre ile gö-
revlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin işleyişi
ile ilgili planlama, yürütme ve düzenlemeleri yapar.
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(2) Merkezde biri akademik biri idari olmak üzere iki müdür yardımcısı bulunur. Müdür
yardımcıları, Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim ve araştırma
deneyimine sahip kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilir.  Müdürün görevi başında
bulunmadığı zamanlarda, yerine akademik kadrolu müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yar-
dımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yerine getirirler.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara baş-

kanlık etmek,
c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koor-

dinasyonu ve denetimi sağlamak ve Merkezin idari işlerini yürütmek,
ç) Merkezde sunulan hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak

düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
d) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri, öğrenci top-

lulukları ve uygulama-araştırma merkezleri ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağla-
mak,

e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın
çalışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak,

f) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkin-
liklere katılımını sağlamak,

g) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya
koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek,

ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek
ve görevlendirmeler ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletmek.

(2) Müdür, Merkez personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasından ve
Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı
sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitenin Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili

çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört
üye ve Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye gö-
revlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır.

Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Ayrıca, üç üyenin yazılı talebi ile de toplantı yapılır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak,
b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak,
c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak,
ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını be-

lirlemek,
d) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli diğer kararları almak.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, 3 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Merkezin

faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler ara-
sından Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2)  Üyeliği sona eren Danışma Kurulu üyeleri aynı usul ile tekrar görevlendirilir. Da-
nışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Müdür, gerektiği durum-
larda, Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek, gelişti-

rilen projelere, ulusal ve uluslararası işbirliğine ilişkin konularda yapılan ve planlanan çalış-
malara ilişkin tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer danışmanları
MADDE 14 – (1) Kariyer danışmanları, Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda

Rektör tarafından her bölümden en az bir öğretim üyesi olacak şekilde üç yıl için görevlendi-
rilen öğretim üyelerinden oluşur. Görev süresi sona eren kariyer danışmanı tekrar görevlendi-
rilebilir.

Kariyer danışmanlarının görevleri
MADDE 15 – (1) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda danışanlara, kariyer gelişimlerinde danışmanlık

hizmeti vererek destek olmak,
b) Uzmanlık alanlarında Yönetim Kuruluna proje önerisi sunmak ve uygun görüldüğü

takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak,
c) Görev yaptıkları birimlerde, kariyer gelişimleri konusunda verecekleri birebir danış-

manlık yanında kariyer planlama ve geliştirme konularında eğitim, seminer ve konferans gibi
kitlesel bilgilendirici etkinliklerin düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak,

ç) Uzmanlık alanlarında, öğrenciler/danışanlar için staj ve iş imkânları araştırmak,
d) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkı sağlamak.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

Yardımcısına ve/veya Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Yüksek İhtisas Üniversitesinden:
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci
kabul ve kayıt işlemleri ile ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı fakülte, yüksek-

okul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul
ve kayıt işlemleri ile ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş-
kilatı Kanununun ek 140 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: Yüksek İhtisas Üniversitesi fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
c) Ertelenmiş ders: Bir programın belirtilen yarıyılında alınmamış veya alınamamış

dersi,
ç) Eşdeğer ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki herhangi bir ders ile en az aynı

haftalık ders saatine sahip olan ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile o dersin yerine sayı-
labilir nitelikte bulunan dersi,

d) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını, öğrencinin programa girişinden itibaren ka-
yıt olunan derslerin tümünden kazanılan AKTS’ler toplamının, kayıt olunan tüm derslerin
AKTS’leri toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıyı,

e) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı
yenilenmeyen ve hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

f) Müdür: Yüksek İhtisas Üniversitesi yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürünü,
g) Mütevelli Heyeti: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ğ) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya bir-

kaçının başarılması koşulu aranan dersi,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ı) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,
i) Seçmeli ders: Bir programda zorunlu dersler dışında alınması öngörülen dersi,
j) Senato: Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosunu,
k) Tekrarlanacak ders: Öğrencinin daha önceki yarıyıllarda başarısız olduğu için yeni-

den alması gereken dersi,
l) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurduğu

halde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca ilişiği kesilmeyerek öğreni-
mine devam ettirilen öğrenciyi,

m) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,
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n) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını, o yarıyıl kayıt olunan derslerden kazanılan
AKTS’ler toplamının, kayıt olunan derslerin AKTS’leri toplamına bölünmesiyle elde edilen
sayıyı,

o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ö) Yönetim Kurulu: Yüksek İhtisas Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde eğitim-öğretim, ilgili kurulların karar-

laştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.
Eğitim-öğretim türleri
MADDE 6 – (1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun uygun görmesi ve YÖK’ün onayı

ile örgün ve yaygın eğitim-öğretim yapılabilir.
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, güz ve

bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl da, yarıyıl sonu sınavları hariç en az on dört
haftadan oluşur.

(2) Gerektiğinde Senatonun belirleyeceği ilke ve esaslara göre YÖK’ün onayı ile yaz
öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlar ayrı bir yönergeyle düzenlenir. Yaz öğretimi
ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Öğrenciler, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği yarı-

yıldan başlamak üzere, her yarıyıl 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 zorunda-
dırlar. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süre-
sinden sayılır. Azami süre bitiminde kayıtlı oldukları programın derslerinden hiçbirini almamış
olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Tıp Fakültesinin eğitim-öğretim süresi altı yıl (on iki yarıyıl), fakülte ve yüksek-
okulların eğitim-öğretim süreleri dört yıl (sekiz yarıyıl), meslek yüksekokullarının iki yıldır
(dört yarıyıl). Bu sürelere yabancı dil hazırlık eğitiminde geçen süreler dahil değildir.

(3) Kayıtlı oldukları diploma programını birinci fıkrada belirtilen süreler içinde başarı
ile tamamlayamayarak mezun olamayan öğrenciler, 41 inci maddede belirtilen ücreti ödemek
koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Ancak öğrencilere tanınan hak-
lardan yararlanamazlar.

(4) Azami eğitim-öğretim süresi sonunda birinci fıkraya göre ilişiği kesilmeyen ancak
bu Yönetmelik hükümlerine göre diploma almaya da hak kazanamayan öğrenciler; ilgili ders-
lere devam zorunluluğunu yerine getirmiş ancak başarısız oldukları derslerden, Eylül ayında
birer hafta ara ile açılan Ek sınavlar 1 ve Ek sınavlar 2 sınavlarına girerler. Bu sınavlar sonucu
başarısız ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(5) Eğitim-öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda hazırlık
sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Prog-
ram ile ilişiği kesilen öğrenciler, Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir prog-
rama kayıt yaptırabilirler. Üniversiteden ilişiği kesilen öğrenciler ise talep etmeleri durumunda
ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdıkları yıl itibarıyla, öğrencinin
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üniversiteye giriş puanının yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından
düşük olmaması şartıyla, başka bir üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçe olan programla-
rından birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Takvim, Üniversiteye Giriş ve Kayıt Şartları, Kayıt Yenileme

Akademik takvim
MADDE 9 – (1) Fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulları; eğitim-öğretim,

ders kayıt, ders ekleme-silme, sınav, yarıyıl tatili, yaz öğretimi ve yaz tatili yarıyıllarını içeren
bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim önerisini, en geç Mayıs ayının ilk haftası
içinde Senatonun onayına sunar.

(2) Senato tarafından onaylanan akademik takvim yürürlüğe girer.
Üniversiteye giriş ve kayıt şartları
MADDE 10 – (1) Üniversite programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin

kayıt işlemleri ilan edilen tarihlerde yapılır.
(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:
a) Türkiye’de bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul

edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren
bir belgeye sahip olmak,

b) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin
fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sis-
temi ile öğrenci alınacak birimlerde o öğretim yılı içinde geçerli olan puana ve şartlara sahip
bulunmak,

c) Öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek,
ç) Yabancı uyruklular için öğrenim vizesi engeli olmamak,
d) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-

nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beya-
nına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış
olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların bulundukları yarıyıla
bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dahil tüm belgeler ge-
çersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü ka-
zanmamış sayılırlar ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(5) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Rektörlükçe
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(6) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir.
Posta ile başvuru kabul edilmez. Öğrencilerin fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarına
kayıtları, YÖK ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.

(7) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik
belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(8) Üniversiteye kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden, kesin kayıt işlemlerini süresi
içinde yaptırmayanlar Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir
hak iddia edemezler.

(9) Ek kontenjan başvuru ve kayıt işlemleri YÖK’ün her yıl belirlediği tarihlerde ger-
çekleştirilir.

(10) Yatay geçiş, özel öğrenci ve yurt dışından öğrenci kabulü, ilgili kanun ve yönet-
meliklerle düzenlenir.
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Kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihler

arasında yenilenir. Kayıt yenilemede öğrencinin alacağı dersler de belirlenir. Öğrenciler, aka-
demik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda aldıkları derslere ekleme veya silme ya-
pabilirler. Sadece, mazeretleri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç
ders ekleme-silme süresi sonuna kadar yenilenebilir. Kaydını yenilemeyen ve azami eğitim-
öğretim süresi dolmayan öğrencilerin kayıtları askıya alınır. Kayıtları askıya alınan öğrenciler,
kayıt yaptırmaya geldikleri akademik yılda yürürlükteki ders programına ilgili birim yönetim
kurullarınca intibakları yapılarak, öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve öğ-
rencilik haklarından yararlanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler ve Sınavlar

Öğretim programları ve dersler
MADDE 12 – (1) Lisans ve ön lisans programlarında yer alacak dersler, bu derslerin

ilan edileceği yarıyıllar, haftalık süreleri, bu sürelerin teorik ve uygulama dağılımları, derslerin
AKTS kredileri, zorunlu/seçmeli durumları ve ön koşulları, ilgili bölüm/program başkanlığı
tarafından, o bölüm/programın bağlı bulunduğu birime teklif edilir. İlgili birim kurulunca uygun
görülen teklifler, Senatonun onayı ile kesinleşir. Öğretim programında yapılacak değişiklikler
için de aynı usul uygulanır.

(2) Gerektiğinde, ilgili bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili birim yönetim ku-
rulunun kararı ile bazı dersler her iki yarıyılda da açılabilir.

(3) Yaz öğretiminde açılacak eğitim-öğretim programında yer alan dersler, her yaz öğ-
retimi dönemi öncesinde, ilgili bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili birim yönetim
kurulunun kararı ile belirlenerek, yaz öğretimi akademik takvimde belirtilen tarihte ilan edilir.

(4) Eğitim-öğretim programında staja yer verilmesi durumunda, stajın süresi ve uygu-
lama esasları ilgili birim kurullarınca hazırlanıp, Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(5) Stajların 2547 sayılı Kanunda belirtilen eğitim-öğretim süresi içinde bitirilmesi zo-
runludur. Diğer ders ve uygulama yükümlülükleriyle birlikte stajını bitirmeyen öğrenciler, staj-
ları tamamlanıncaya kadar mezun olamaz ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zo-
rundadır.

(6) Ortak zorunlu dersler dışında, altı yıllık eğitim-öğretim programının en az 192 kredi,
beş yıllık eğitim-öğretim programlarının en az 160 kredi, dört yıllık eğitim-öğretim program-
larının en az 128 kredi, ön lisans programlarının ise en az 64 kredilik dersleri kapsaması gerekir.
Her yarıyıl 30 AKTS kredisi olmak üzere altı yıllık eğitim-öğretim programının 360 AKTS,
beş yıllık eğitim-öğretim programlarının 300 AKTS, dört yıllık eğitim-öğretim programlarının
240 AKTS, ön lisans programlarının ise 120 AKTS olması zorunludur. Bir dersin AKTS kre-
disinin hesaplanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tıp Fakültesinde sınıf geçme esası ve işleyişi
MADDE 13 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır.

Bu fakültede dersler, ders kurulu, uygulama ve staj eğitim-öğretim yılının başında bütün olarak
verilir. Kaydını yenileyen öğrenci, o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğ-
renci, Dönem IV ve V’teki stajlardan birinden dahi başarısız olursa ertesi yılda, öncelikle ba-
şarısız olduğu stajı/stajları tekrarlar. Ancak bunları başardıktan sonra, üst dönem stajları ile
eğitim-öğretime devam eder.

Ders yükü
MADDE 14 – (1) Bir öğrencinin bir yarıyılda alması gereken ders yükü 30 AKTS’dir.
(2) Üniversiteye ilk kayıt olduğu akademik yılın güz ve bahar yarıyılları dışında, GANO’su

2,00’nin altında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 35 AKTS’ye; GANO’su
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2,00-2,50 olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 40 AKTS’ye; GANO’su en az
2,50 veya üzeri olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü en çok 45 AKTS’ye kadar
artırılabilir.

(3) Bir öğrenci, danışmanının onayı ile 30 AKTS ders yükünün altında ders alabilir.
Ders alma ve ders ekleme-silme
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin ders alma işlemleri, danışmanlarının onayı ile her yarıyıl

başında, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilir. Ders kaydını öngörülen
tarihler arasında yaptırmayan öğrenciler, ders ekleme-silme süresi bitimine kadar ve ancak ma-
zeretlerinin Rektörlük tarafından kabul edilmesi halinde kayıt yaptırabilirler. Bu sürenin aşıl-
ması durumunda, öğrenci o yarıyıl ders alamaz ve kaydı askıya alınır.

(2) Haftalık ders programında, alınan başka bir dersle kısmen de olsa çakışan ve devam
yükümlülüğü bulunan derslere kayıt yaptırılamaz.

(3) Kayıt yaptıracakları dersleri seçerken, öğrencilerin başarısız oldukları ve ertelenmiş
olan dersleri öncelikle almaları gerekir. Ancak, tekrarlanacak dersleri bulunan ve bu uygula-
manın yol açacağı ders çakışmaları nedeniyle öğrenim süresi uzayacak öğrenciler için yerine
getirilmemiş ön koşulu bulunmayan, niteliği öğrenci danışmanınca uygun bulunan ve
bölüm/program başkanlığınca onaylanan derslerde bu kural uygulanmayabilir.

(4) Fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulları tarafından alınan kararla ön
koşullu olarak belirlenen bir dersin alınabilmesi için, ilişkilendirilen ders veya derslerin önce-
den alınması ve bu derslerden başarılı olunması gerekir.

(5) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-silme süreleri içinde, danış-
manlarının onayı ile aldıkları derslerden bir ya da birkaçını silebilirler ya da aldıkları derslerin
arasına yeni dersler ekleyebilirler. Ancak bu işlemlerin ve sonuçlarının, 14 üncü ve bu maddede
yer alan ilgili diğer hükümlerle çelişmemesi gerekir.

(6) Danışmanın önerisi ve bölüm/program başkanının uygun görmesi halinde, öğren-
ciler, kendi eğitim-öğretim programlarında yer alan tüm seçmeli derslerin AKTS kredi topla-
mının %10’unu aşmayacak biçimde, Üniversitenin diğer birimlerinde açılan dersleri seçmeli
ders olarak alabilirler.

(7) Öğrenciler, programlarında belirtilen dersler dışında, danışmanlarının onayı ile Üni-
versitenin diğer birimlerinde açılan dersleri de program dışı ders olarak alabilirler. Bu dersler-
den alınan notlar not döküm belgesinde gösterilir ve YANO/GANO’ya katılır.

Ders geçme esası ve işleyişi
MADDE 16 – (1) Tıp Fakültesi dışında kalan fakülte/yüksekokul ve meslek yüksek-

okullarında eğitim-öğretim, ders geçme esasına dayalıdır.
(2) Ders geçme esası uygulanan fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, alın-

ması gereken yarıyılda alınmayan veya alınan fakat başarısız olunan dersler, o derslerin veril-
diği ilk yarıyılda, en alt yarıyıldan başlayarak, öncelikle alınmak zorundadır. Ancak, danışmanın
onayıyla, tüm eğitim-öğretim dönemleri boyunca alt yarıyıl derslerinden sadece biri, bir kez
ertelenebilir.

(3) Ders seçme ve AKTS kredisi tamamlamada öğrenci, en az, bulunduğu yarıyıl için
belirlenmiş AKTS kredisi kadar ders almak zorundadır. Ancak bulunulan yarıyıldaki derslerden
bir kısmı daha önce başarılmış ise söz konusu alt sınır uygulanmaz.

(4) Seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci, bu ders yerine bölümce uygun
görülen başka bir seçmeli dersi alabilir.

Devam mecburiyeti
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında

devamları zorunludur. Derslere ve diğer öğretim faaliyetlerine devam durumu, öğretim elemanı
tarafından tespit edilir. Devamsızlık sebebiyle ders tekrarına kalmamış olmak şartıyla, uygu-
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lamalı ve uygulaması olan dersler dışındaki derslerden ders tekrarına kalan öğrencilerin devam
zorunluluğu, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla kaldırılabilir. Bu durumdaki öğrencilerin
sağlık raporu alması devam yükümlülüğünü kaldırmaz.

(2) Bir defa (DD)/(FD)/(FF) notu alınan herhangi bir dersin tekrarlanması halinde, bu
derste devam koşulu aranmaz. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim sürecinde dersin devamı
dışında tüm eğitsel yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar. (D) harfi alan öğrenci dersin
tekrarını devam esaslarına uygun olarak almak mecburiyetindedir.

Ders muafiyetleri
MADDE 18 – (1) Fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran

öğrenci, kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi iş günü içinde, daha önceki yükseköğretim kurum-
larında almış ve başarmış olduğu dersler için muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili birimin yönetim kurulu öğ-
rencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, muaf olacağı dersleri karara bağlar.

(3) Öğrencinin intibak ettirildiği yarıyılda alabileceği derslerin toplam AKTS kredisi,
o yarıyılın AKTS kredisi kadardır.

Derslerle ilgili intibaklar
MADDE 19 – (1) Eğitim-öğretim programlarında yapılan değişiklikler, program deği-

şikliği sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan uyum esaslarına göre tüm öğren-
cilere uygulanır.

(2) Yatay veya dikey geçişle fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulunun herhangi
bir yarıyıl/yılından öğrenime devam ettirilen öğrenci, bu yarıyıl/yılın eğitim-öğretim progra-
mından sorumlu tutulur.

Danışman görevlendirilmesi
MADDE 20 – (1) Öğrencilere eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin

çözümünde yardımcı olmak üzere, eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce, ilgili
bölüm/program başkanlığının önerisi dikkate alınarak, ilgili birim yönetim kurullarınca bölüm
öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir.

(2) Danışmanlar, öğrencilerin ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve ders kayıtlarının
kurallara uygun olmasını sağlamakla görevlidir.

(3) Danışmanların görevlerine ilişkin diğer ilkeler, ilgili birimin yönetim kurullarınca
ayrıca belirlenir.

Sınavlar
MADDE 21 – (1) Tıp Fakültesi ders kurulu sınavları dışında bir yarıyılda her dersten

en az bir ara sınav, her yarıyıl sonunda da bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Senatonun uygun gör-
mesi halinde, akademik takvimde belirtilen tarihlerde bütünleme sınavları yapılır. Bütünleme
sınavları, yarıyıl sonu sınavında başarısız olan veya yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere
uygulanır.

(2) Tıp Fakültesi dışındaki bölüm/programlar için bütünleme sınavlarına ilgili dersten
o yarıyıl başarısız olan ve (DC) notu alan fakat YANO/GANO’su 2,00’nin altında olan öğrenciler
girer. YANO/GANO’su 2,00’nin üstünde olan ve ilgili dersten (DC) notu alan öğrenciler bü-
tünleme sınavına girmeyi talep edebilir. İlgili talep öğrenci tarafından bölüm başkanlığına/yük-
sekokul müdürlüğüne resmi olarak iletilir.

(3) Tıp Fakültesinde, yılsonunda (DC) notu alan öğrenciler GANO’suna bakılmaksızın
bütünleme sınavına girerler.

(4) Öğretim elemanı, önceden haberli ya da habersiz, kısa yazılı sınavlar yapabilir, ödev,
proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Sınavlar yazılı, söz-
lü, hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olabilir.

(5) Yarıyıl başarı notunun hesaplanmasında tüm sınav sonuçları, yarıyıl içi çalışmalar
ile derslere devam ve katılım göz önünde tutulur.
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(6) Öğretim elemanları, öğrencilerin istemeleri halinde sınav belgelerini öğrencilere
göstermekle yükümlüdür.

(7) Mazeret sınavı, ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir se-
beple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Öğrenci, mazeretini takip eden üç
iş günü içinde ilgili birime dilekçe ile müracaat eder. Sağlık mazereti nedeniyle sınavlara ka-
tılmayan öğrencilerin bu durumu sağlık raporu ile belgelendirmesi ve raporun ilgili birim yö-
netim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Mazeret sınavlarının uygulanış ilkelerini ilgili
birim yönetim kurulları belirler.

(8) Tek ders sınavı, bu maddede belirtilen şartları daha önce yerine getirmiş olmak kay-
dıyla, mezun olmak için bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Tek ders sı-
navı, mezun olmak için, tek ders durumuna düşülen yarıyıl sonunu veya yılsonunu takip eden
ay içerisinde yapılır. Yaz öğretimi bitiminde yapılan tek ders sınavına, yalnız o akademik yıldaki
yaz öğretiminde okuyan öğrenciler girebilir. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az (CC)
notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde, ara sınav notu dikkate alınmaz.
Tek ders sınavı dersin kredisi üzerinden ücretlendirilir. Dersin kredi ücreti Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenir.

(9) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden, kopya veren veya sınavlara cep
telefonu gibi elektronik cihazlar ile giren öğrenci için tutanak tutulur, öğrenciye o sınavdan
(FF) verilir. Bu öğrenci hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

Ek sınavlar
MADDE 22 – (1) Ek sınavlar sonucunda başarısız ders sayısını beş veya daha az derse

indiren uzatmalı öğrenciler başarısız oldukları dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan ba-
şarısız ders sayısını beş derse kadar indirmiş uzatmalı öğrenciler başarısız oldukları dersler
için dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlar ise sınırsız süre ile başarısız oldukları derslerin
sınavlarına girerler. 5 veya daha az sayıda olan derslerin ek sınavları derslerin kredileri üze-
rinden ücretlendirilir. Dersin kredi ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde, GANO’su
2,00’den az olduğu için uzatmalı öğrenci durumunda olan öğrencilere, not ortalamalarını yük-
seltmek üzere, yüz yüze eğitim-öğretimi zorunlu olan dersler dışındaki istedikleri derslerden
ek sınavlara girebilmeleri için sınırsız ek süre tanınır. Bu durumdaki öğrenciler, istedikleri
derse özel öğrenci olarak kayıt olup derse katılırlar, bu dersteki yarıyıl başarı notu ek sınav
notu olarak değerlendirilir.

(3) Uzatmalı öğrencinin sınava gireceği ders uygulamalı bir ders veya staj, proje, bitir-
me projesi gibi yarıyıl içi zorunlu yüz yüze yönleri olan bir ders ise öğrenci bu derslere özel
öğrenci olarak kayıt olur ve aldığı not yarıyıl başarı notu olarak değerlendirilir. Sınavlara gi-
recek uzatmalı öğrencinin özel öğrenci olarak katılacağı derslere, bölüm/program başkanlığının
önerisi üzerine, ilgili birim yönetim kurulu karar verir.

(4) Uzatmalı öğrenciler, ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına, dersin bütünleme sınavı ya-
pılacak ise bütünleme sınavına veya ilgili dersler yaz öğretiminde açılmış ise yaz öğretimi sonu
sınavına girebilirler. Bu sınavlarda alınan notlar, yarıyıl başarı notu yerine geçer.

(5) Ek sınavlara girecek ya da izleyen yarıyıllarda uzatmalı öğrenci konumuyla sınav-
lara girecek veya özel öğrenci olarak derse katılacak öğrenciler, her bir ders için, Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenen özel öğrencilik veya sınav ücretini öderler.

(6) Sınavlara girecek uzatmalı öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde,
sınav ücretini ödeyerek, sınava girecekleri veya özel öğrenci olarak katılacakları dersleri belirtir
yazılı başvurularını Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekir.

Sınavın geçerliliği
MADDE 23 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara gir-

mek zorundadır. Aksi halde, sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sı-
nava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.
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(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya
teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler, o dersten (FF) notu ile başarısız olmuş sayılır.

Sınavların düzenlenmesi
MADDE 24 – (1) Sınav programı, akademik takvim çerçevesinde, dekanlık/müdürlük

tarafından tespit ve ilan edilir. Dini ve milli bayramlar ile yılbaşı tatili dışında, cumartesi ve
pazar günleri de sınav yapılabilir.

(2) Bütünleme sınavları, yarıyıl sonu sınavlarının bitiminden en az bir hafta sonra ya-
pılır.

Sınav evrakının saklanması
MADDE 25 – (1) Her türlü sınav kâğıdı, sınava giriş tarihinden itibaren beş yıl süre

ile saklanır.
Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz
MADDE 26 – (1) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on

beş gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir. Sınav sonuçları, Rektörlüğün belirlediği
yöntemle ilgili birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanın-
dan itibaren üç iş günü içinde yazılı olarak dekanlığa/müdürlüğe yapabilir. Dekan/müdür, itirazı,
ilgili bölüm/anabilim dalı/program başkanına, ilgili öğretim üyesine veya dönem koordinatö-
rüne incelettirir. Sonuç, yedi iş günü içinde dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Maddi hata tespit
edilmesi halinde, durum ilgili birimin yönetim kurulunca düzeltilir.

(3) Ara sınav sonuçları en geç sınavı izleyen on iş günü, yarıyıl/yılsonu sınav sonuçları
en geç yedi iş günü ve bütünleme sınav sonuçları en geç üç iş günü içerisinde ilan edilir.

Başarı notu
MADDE 27 – (1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun he-

saplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınav notlarının ağırlıkları, ders-
lerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Rektörlüğün uygun
gördüğü yöntemler ile başarı notu hesaplanır.

(2) Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:
a) Notlar Katsayılar Sonuç

AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

b) B: Kredisiz dersler için başarılı,
c) K: Kredisiz dersler için kalır,
ç) D: Devamsız,
d) G: Girmedi,
e) M: Muaf,
f) S: Süren çalışma,
g) E: Eksik çalışma.
(3) Takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen (E) harfi, (FF) notuna

dönüştürülür.
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(4) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi
başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl
(DC) notu aldığı derslerden de Tıp Fakültesi hariç başarılı sayılır.

(5) (DD)/(FD)/(FF) notu, dersten başarılı olunamadığı anlamına gelir. Bu notlardan bi-
rini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır.

(6) (D) harfi, ilgili dersten devamsız olan öğrenciye uygulanır. Bu harfi alan öğrenci
bu dersi tekrar almak, devam şartını yerine getirmek ve bu dersten başarılı olmak zorundadır.

(7) (B) ve (K) harfi, ortalama hesaplarına dahil edilmez.
(8) (M) harfi, bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş/dikey geçişle kabul edilen

veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam eden öğrencilerin daha önce iz-
ledikleri ön lisans/lisans programında aldıkları ve başarılı oldukları derslerin eşdeğerliliğini
ifade eder. (M) harfi ortalama hesaplarına dahil edilmez.

Not yükseltme
MADDE 28 – (1) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, (DC) notu ile

başardıkları dersleri, 16 ncı maddedeki hükümler çerçevesinde, tekrar alabilirler. Dersin tek-
rarlandığı yarıyılda alınan en son not geçerlidir.

(2) Öğrenci, başarılı olduğu dersten notunu yükseltmek için sınava girebilir. Not yük-
seltmek için sınava girmek isteyen öğrenci dilekçe ile fakülte/yüksekokul ve meslek yüksek-
okulu öğrenci işleri birimine başvurur. Öğrencinin notunu yükseltmek için girdiği sınavdan al-
dığı not, en son not olarak değerlendirmeye alınır.

Not ortalamalarının hesabı
MADDE 29 – (1) Bir dersten kazanılan AKTS, o dersin AKTS’si ile öğrencinin başarı

notu katsayısının çarpımıyla bulunan sayıdır.
(2) Tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde (bütünleme ve yaz öğretimi

dahil) önceki not ne olursa olsun, en son not esas alınır ve buna göre başarı notu hesaplanır.
(3) Ortalamaların hesaplanmasında sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülür.
(4) Gerek yarıyıl/yıl, gerek GANO’nun hesaplanmasında, (AA) dan (FF) ye kadar ve-

rilen notlar esas alınır. Bu sırada, (G) ve (D) harfleri (FF) notu işlemi görür.
(5) Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.
Ders ve kredi transferi
MADDE 30 – (1) Bir öğrencinin ilgili bölüme kaydolmadan herhangi bir yükseköğre-

tim kurumundan almış ve karşılığı en az (CC) olan bir not ile başarmış olduğu derslerden öğ-
renci danışmanınca eşdeğer niteliğinde bulunanlar, ilgili bölüm/program başkanlığının önerisi
ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin kayıt yaptırdığı programa transfer edilir.
Bu durumda öğrenci, transfer edilen dersin eşdeğer sayıldığı dersten muaf olur.

(2) Başka öğretim kurumlarından alınmış derslere ilişkin ders transferleri, not döküm
belgelerinde orijinal ders adı ve ders kodu ile yer alır. Alınan dersin AKTS kredi karşılığı ile
alınan harf notunun Üniversitedeki eşdeğer karşılığı, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla tespit
edilir.

Öğrencilerin başarı durumları
MADDE 31 – (1) YANO/GANO’su en az 2,00 olan ve tekrarlanacak dersi bulunmayan

öğrenci başarılı öğrencidir.
(2) Birinci yarıyıl hariç kayıtlı bulunduğu her yarıyıl sonunda GANO’su 1,80’den daha

düşük olan öğrencinin, staj dersleri ve ertelenmiş dersleri hariç daha önce almadığı bir dersi
alabilmesi için GANO’sunu en az 1,80’e çıkarması gerekir. Bu durumdaki öğrenci, GANO’su-
nu belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar. Öğrencinin ders
tekrarladığı yarıyıllar öğretim süresinden sayılır.

(3) YANO/GANO’su 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50-4,00 ara-
sında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır.
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Değişim programları
MADDE 32 – (1) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında

öğrenci değişim programları uygulanabilir. AKTS ve bu konudaki diğer esaslar, Senato tara-
fından düzenlenir.

Yatay geçiş
MADDE 33 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere, Üniversitenin içinden veya dışından

yapılacak yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-
melik hükümlerine uygun olarak ilgili birim yönetim kurulunca kararlaştırılır.

Dikey geçiş
MADDE 34 – (1) Dikey geçiş yoluyla lisans hazırlık programlarına kayıt yaptıran öğ-

rencilerin hazırlık programında alacağı dersler ve intibak programı, 19/2/2002 tarihli ve 24676
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Prog-
ramları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun
olarak ilgili birim yönetim kurulunca kararlaştırılır.

İntibak
MADDE 35 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön li-

sans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, 18/3/1989 tarihli
ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Ta-
mamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili birim yönetim kurulunca kararlaştırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İzinler ve İlişik Kesme

Öğrenime ara verme izni
MADDE 36 – (1) Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması

veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkanları doğması
halinde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile lisans ve ön lisans eğitim-öğretimi süresince top-
lam iki yıla kadar öğrenime ara verme izni verilebilir.

(2) Öğrenime ara verme izninde, izin süresi azami kanuni eğitim-öğretim süresine ek-
lenir.

(3) Öğrenime ara verme izni ile ilgili başvuruların ders ekleme-silme süresi sonuna ka-
dar yapılması gereklidir.

(4) Bir yılı aşkın süre ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan ya da tecil hakkı kaldı-
rılarak silahaltına alınan öğrencilerin, rapor veya askerlik süresi içerisindeki öğrenim hakları
saklı tutulur. Bu durumdakiler, raporlarıyla veya terhis belgeleriyle birlikte raporun bitiş veya
terhis tarihinden itibaren bir ay içinde müteakip döneme kayıtlarını yaptırmak üzere ilgili fa-
külte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarına müracaat ederler.

Kayıt dondurma izni
MADDE 37 – (1) Haklı ve geçerli nedenleri olan öğrenciler, Dekanlık, bölüm/program

başkanlıklarına başvurarak bir yarıyıl kayıt dondurma izni isteyebilirler. İlgili birimler, öğren-
cinin kayıt dondurma izin talebi hakkında karar alarak, Rektörlüğün onayına sunar. Kayıt don-
durma izni her defasında en çok bir, tüm öğretim süresinde toplam dört yarıyıl verilebilir.

(2) Kayıt dondurma izin süresi öğretim süreleri dışındadır.
(3) Kayıt dondurma izin isteği zorunlu nedenler dışında, her yarıyıl ders ekleme-silme

süresinin son gününe kadar yapılır.
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(4) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkûm olan veya resmi makam-
larca aranmakta olan öğrencilere izin verilmez. Ancak, tutukluluğu takipsizlik kararı veya be-
raat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için kayıt dondurma izinli sayılır.

(5) Kayıt dondurma izinli öğrenciler, izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak öğ-
renimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

Hastalık izni
MADDE 38 – (1) Sağlık raporu alan öğrenci, üç iş günü içinde raporunu ilgili dekan-

lık/yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüğüne teslim eder. Rapor ilgili yönetim kuru-
lunca görüşülerek karara bağlanır. Öğrenci bu süreler içinde mazeretli kabul edilir ve ders ku-
rulu/ara sınavlarına giremez, ancak rapor bitiminden sonra ders kurulu/ara sınavlarının mazeret
sınavlarına girebilir. Rapor, derslere devamsızlığı ortadan kaldırmaz. Bir yarıyılda toplam beş
hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler, o yarıyıl izinli sayılabilirler.

İzinli veya raporlu geçen sürede ücret ödeme
MADDE 39 – (1) Öğrencilerin her türlü izinli bulundukları süreler içinde öğrencilik

yükümlülükleri devam eder ve bu öğrenciler her yarıyıl başında öğrenim ücretlerinin %50’sini
öderler. Yarıyıl ücretinin tamamını ödedikten sonra her türlü izinli sayılan öğrencilerin kayıt
ücretlerinin %50’si izleyen yarıyıl borcuna mahsup edilir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğren-
cilerin kayıtları askıya alınır.

(2) Burs alan öğrencilerin, açıklanan izinli veya raporlu geçen sürede eğitim-öğretim
ücreti ödeme şekline ek olarak bursları izinli oldukları süre boyunca ödenmez ve eğitim-öğre-
time tekrar başladıklarında herhangi bir burs geri ödemesi yapılmaz. Ancak başladıkları tarihte
bursları devam eder.

İlişik kesme
MADDE 40 – (1) Aşağıdaki hallerde birim yönetim kurulu kararıyla öğrencinin birim

ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre fakülte/yüksekokul ve mes-
lek yüksekokulundan çıkartılma cezası almış olması,

b) Kalıcı yeti kaybına neden olan psikolojik bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi
içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden durumlarının sağlık kurulu raporuyla belgelen-
mesi koşulu ile öğrenimlerine devam edemeyeceklerine fakülte/yüksekokul ve meslek yük-
sekokulu yönetim kurulunca karar verilmiş olması,

c) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,
ç) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapması.
(2) Öğrencinin birinci fıkrada belirtilen sebeplerle Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi

durumunda ücrete ilişkin olarak;
a) İlişiğinin kesilmesi, güz ve bahar yarıyılları için akademik takvimde belirtilen ders-

lerin başlamasını takip eden 1 ay içinde ise öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu dönem öğ-
renim ücretinin %25’ini ödemesi,

b) İlişiğinin kesilmesi derslerin başlamasını takip eden 1 aydan sonra ise öğrencinin
ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %100’ünü ödemesi,

c) İlişik kesme işleminin yapılabilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir
borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan malzeme ve teç-
hizatı hasarsız olarak iade etmiş olması,

gerekir.
(3) 8 inci maddede belirtilen ek süreler içinde diploma almaya hak kazanamayan uzat-

malı öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.
(4) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı süre-

since hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği
kesilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Ücretleri, Burs, Özel Öğrenci, Disiplin İşlemleri ve Mezuniyet

Eğitim-öğretim ücretleri
MADDE 41 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Burslu öğrencilerin eğitim-

öğretim ücretlerinde, hak kazanmış oldukları burs oranında indirim yapılır.
(2) Eğitim-öğretim ücretleri her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından yeniden

belirlenir. Ara sınıflarda ücret artışı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baz alınarak hesaplanır.
(3) Eğitim-öğretim ücretlerinin ilk taksidi, güz yarıyılı kesin kayıt veya kayıt yenileme

sırasında, ikinci taksidi ise bahar yarıyılı başında kayıt yenileme sırasında ödenir.
(4) Eğitim-öğretim ücreti yalnız ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavları ve öğretimi kapsar.
(5) Eğitimini 8 inci maddede belirtilen azami sürelerde bitiremeyen ön lisans ve lisans

öğrencileri, eğitim ücretlerini ilk yıl için %25, diğer yıllar için %50 oranında artırılmış olarak
öderler.

(6) Tıp Fakültesi hariç bir yarıyılı kapsayan ders ve/veya derslerin (işbaşında eğitim,
blok uygulama, klinik staj) dışında mezuniyetine toplamda;

a) Tek dersi kalan öğrenciden yarıyıl ücretinin %25’i,
b) İki dersi kalan öğrenciden yarıyıl ücretinin %50’si,
c) Mezuniyetine tek veya iki dersi kalmış olup ilgili yarıyılda hiç ders alamayan öğ-

renciden ders alamadığı yarıyıl için öğretim ücretinin %25’i,
alınır.
(7) Tıp Fakültesi hariç bir yarıyılı kapsayan ders ve/veya derslerin akademik yarıyıl

veya yaz öğretiminde alınması halinde yarıyıl ücretinin %100’ü alınır.
(8) İntörnlüğü zamanında tamamlayamayan Tıp Fakültesi öğrencilerinden kalan staj

süresi 0-13 hafta olanlardan eğitim ücretinin % 25’i, 14-26 hafta olanlardan eğitim ücretinin
%50’si, 27-39 hafta olanlardan eğitim ücretinin % 75’i, 40-52 hafta olanlardan eğitim ücretinin
% 100’ü alınır.

(9) Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarının öğrencileri her
yarıyılda/yılda kayıt yenileme işlemi yapmak zorundadır. Ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı
yenilenmez. Kaydını yeniletmeyen öğrenci eğitim-öğretime devam edemez. 8 inci madde hü-
kümlerine göre öğrencinin kaydı askıya alınır. Kaydı askıya alınan öğrenci, kayıt yaptırmaya
geldiği akademik yılda geçerli olan eğitim-öğretim ücretini ödemek zorundadır.

(10) Öğrencilerin (özel öğrenciler dahil), eğitim-öğretim, sınav, ek sınavlar, yaz öğre-
timi, kayıt dondurma ve izinli sayılma işlemlerinin ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(11) Kayıt silme veya sildirme Rektörlük onayı ile yapılır.
Burs
MADDE 42 – (1) Üniversitede ön lisans ve lisans düzeyindeki programlarda öğrenim

gören öğrenciler için sağlanan burslar hakkındaki esaslar, Senato ve Mütevelli Heyeti tarafından
alınan kararlar doğrultusunda belirlenir.

Özel öğrenci
MADDE 43 – (1) Üniversitede özel öğrenci statüsü hakkındaki esaslar, ilgili mevzuat

çerçevesinde Senato tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlenir.
Disiplin işlemleri
MADDE 44 – (1) Disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin

Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan
öğrenciler, bu süre içinde eğitim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin
tesislerine giremezler. Tutuklanmış veya hükümlü bulunan, hakkında gıyabi tevkif kararı olan
veya aranmakta olduğu resmi makamlarca fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokuluna bil-
dirilenler, sınavlara alınmaz ve sınav haklarını kaybeder. Ancak tutukluluk hali sona ermiş, be-

2 Ekim 2017 – Sayı : 30198                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



raat etmiş veya kısa süreli hükümlü bulunanlardan hükümlülük hali sona ermiş olanların, tu-
tuklu ve hükümlü kaldıkları süredeki eğitim-öğretim haklarının kullanılma şekli ve usulü, ilgili
birim yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Mezuniyet ve diploma
MADDE 45 – (1) Aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci, öğrenimini tamamlamış

ve mezuniyet diplomasını ve diploma ekini almaya hak kazanmış sayılır:
a) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarmış ve diğer yükümlülüklerini yerine

getirmiş olmak,
b) Ön lisans programları için en az 120 AKTS, lisans programları için en az 240 AKTS,

eğitim süresi beş yıl olan programlar için en az 300 AKTS ve altı yıl olan programlar için 360
AKTS’yi tamamlamış olmak,

c) En az 2,00 GANO’ya sahip olmak.
Ön lisans diploması
MADDE 46 – (1) Dört yarıyıllık ön lisans programlarını tamamlayan öğrencilere ön

lisans diploması verilir. Ayrıca, herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden isteyenlere,
ilk dört yarıyıl derslerini en az 2,00 GANO ile tamamlamış olmaları ve ilk dört yarıyıl dersle-
rinden en az (DC) notu almış olmaları koşuluyla, ön lisans diploması ve diploma eki verilir.
Lisans programına kayıtlı öğrencilerin ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokul-
larına intibak ettirilmeleri ile ilgili işlemler, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Ta-
mamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili birim yönetim kurulunca kararlaştırılır.

Lisans diploması
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun asgari sekiz yarıyıllık bir prog-

ramı başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 48 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin fakülte/yüksekokul ve meslek yüksek-

okuluna kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese posta aracılığıyla iadeli taahhütlü olarak ya-
pılmak veya ilgili fakülte veya meslek yüksekokulunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış
sayılır.

(2) Fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokuluna kayıt olurken bildirdikleri adresi de-
ğiştirdikleri halde bunu fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokuluna dilekçe ile bildirmeyen,
yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri
sürerek hak iddia edemezler.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 49 – (1) 3/1/2016 tarihli ve 29582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek

İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

500 ADET FOTOKAPAN SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi BaĢkanlığı 

ihtiyacı 500 adet Fotokapan, Teknik ġartnamesine 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, 13.10.2017 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 uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları aynı gün 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 malzemenin 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. 

 8520/1-1 
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HASILAT PAYLAġIMI YÖNTEMĠYLE KĠRALAMA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Eskişehir Odunpazarı Belediyesinden: 

Madde 1 - Ġhalenin Konusu ve ġekli Ġle ĠĢin Niteliği, Nevi ve Miktarı: 

1.1 - Odunpazarı Belediyesi Meclisinin 04.08.2017 Tarih ve 16/180 karar sayısı ile 

Tapunun, Çavlum Mahallesi 762-746 parsellerdeki 230.116 m2’lik alanın hâsılat paylaĢımı 

yöntemiyle 25 yıllığına kiralanması; sürenin sonunda tarla üzerine yapılmıĢ tüm taĢınmazlarla 

birlikte Odunpazarı Belediyesine devredilmesi iĢleri; 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35. 

Maddesi (a) bendi gereğince; kapalı Teklif usulüne göre  

a) Yıllık tespit edilen muhammen bedel kira tutarı 7.100,00 TL (Yedi bin Yüz Türk 

Lirası)  

b) Cinsleri ve miktarları Ģartnamede belirlenmiĢ Yapraklı ağaçlar, Ġbreli bitkiler, Çalılar 

ve çiçekler adet olarak teslimi. 

c) Yıllık tespit edilen %3,89 Hâsılat paylaĢım oranı üzerinden artırma yapılmak suretiyle 

ihaleye çıkartılmıĢtır. 

1.2 - Ġhale Ģartnamesi ile ilgili irtibat bilgileri: 

Odunpazarı Belediyesi Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu 

Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 Numaralı Oda  

Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No: 4 Odunpazarı / EskiĢehir 

Telefon No: 0 222 213 30 30 / 2214       Fax No: 0 222 227 96 07 

1.3 - Bahse konu iĢ ilgili ihale dokümanları EskiĢehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve 

Ġstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu, Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 numaralı odadan 

bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın 

alması zorunlu olup, buna iliĢkin makbuz aslının, iĢ bu Ģartnamede belirtildiği gibi Zarf belgeleri 

arasında idareye sunulması zorunludur. 

1.4 - Ġhale dokümanının satıĢ bedeli 500,00 TL. (BeĢ yüz Türk Lirası) dır. 

1.5 - Ġhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren Dosya SatıĢ Tutanağı ile birlikte 

verilir. Ġstekli ihale dokümanını oluĢturan belgelerin aslına uygunluğunu ve dosyaların tamam 

olup olmadığını kontrol ederek teslim alır. 

1.6 - Ġstekli ihale dokümanın satın almakla, ihale dokümanını oluĢturan belgelerde yer 

alan kural ve koĢulları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul 

etmiĢ sayılır. 

Madde 2 - Muhammen Bedel: 

2-1 - Yıllık Kira Bedeli 7.100,00 TL (Yedi bin yüz Türk Lirası Sıfır KuruĢtur.) 25 Yıllık 

kira bedeli 177.500,00 TL (Yüz yetmiĢ yedi bin beĢ yüz Türk Lirası Sıfır KuruĢ) 

2-2 - Hâsılat paylaĢımına esas 7.500 m2 hazır rulo kültür çimi 1.462.500,00 TL 

Madde 3 - Ġhalenin Nerede, Hangi Tarihte Ve Saatte Yapılacağı: 

3.1 - Ġhale Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda 12.10.2017 tarihinde, saat13:30’da 

Odunpazarı Belediye Encümeni (Ġhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır. 
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3.2 - Ġstekliler ihale dosyalarını 12.10.2017 PerĢembe günü Saat 13:20’ye kadar 

Odunpazarı Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Memurluğuna kayıt ettirerek, Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.  

3.3 - Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3.4 - Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

3.5 - Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır. 

3.6 - Ġhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iĢ gününde 

aynı yer ve saatte yapılır. ÇalıĢma saati sonradan değiĢse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. 

Teklifler açılmaya baĢlandıktan sonra çalıĢma saatine bağlı kalınmaksızın iĢleme devam olunur. 

Madde 4 - ĠĢletme Süresi: 

4.1 - ĠĢletme Süresi, 25 (yirmi beĢ) yıldır. 

Madde 5 - Ġhaleye Katılabilme ġartları: 

Ġhaleye katılacak olanlarda aĢağıdaki Ģartlar aranır. 

5.1 - Kanuni ikametgâh belgesi, 

5.2 - Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Telefon, faks numarası ve varsa mail adresi 

içermelidir.) 

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 

5.3 - Gerçek kiĢi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge, 

5.4 - Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

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

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

Tüzel kiĢiliğin ortalık durumunu, imza yetkilisini gösteren Ticaret Sicil Gazetelerini sunmak 

zorundadır (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerin bu tüzel kiĢiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması 

gerekir. 

5.5 - Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

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

Ġmza Sirküleri 

5.6 - Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

5.7 - Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca 

veya Türk DıĢ ĠĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

5.8 - Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin 

her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

5.9 - Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi 
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(Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki 

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

5.10 - ġekli ve içeriği Ģartname belirtilen Geçici Teminat  

a) 25 yıllık kira bedelinin %3’ü olan: 5.325,00 TL. (BeĢ bin üç yüz yirmi beĢ Türk Lirası 

Sıfır KuruĢ) (Ġhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz) 

b) 25 Yıllık Hâsılat paylaĢımına konu olan bedelin %3 ü olan: 43.875,00 TL. (Kırk üç bin 

Sekiz yüz yetmiĢ beĢ Türk Lirası Sıfır KuruĢ) (Ġhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da 

süresiz) 

5.11 - Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu Ģartnameye ekli örneğine uygun olarak 

noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesini vermesi (ihale 

üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün 

ortakları idare ile yapacakları ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekilleri vasıtasıyla 

imzalayacaklardır. 

5.12 - Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmıĢ belge, 

5.13 - SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden, ihale ilan 

tarihinden sonra alınmıĢ belge, 

5.14 - Ġhale dosyası satın alındığına dair belge. (Dosya SatıĢ Tutanağı ve Makbuz) 

5.15 - 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre yasaklı 

olmadıklarına dair taahhütname. 

5.16 - ġartnameye uygun olarak hazırlanmıĢ teklif mektubu. 

5.19 - Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ihale gününe ait olan borcu 

yoktur yazısı. 

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

istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. 

5.21 - Ġstenen belgeler 2017 yılında alınmıĢ (imza sirküleri ve vekâletname ihale tarihinde 

geçerli olmak kaydıyla eski tarihli olabilir) ve belgelerin asılları ya da noter tasdikli suretleri 

geçerli olacaktır. Belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak 

teklif zarfının içinde verilmesi zorunludur. 

5.22 - Ġstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde 

idareye sunacaklardır. 

5.23 - Ġdare istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan 

ve belgeler nedeniyle istekliyi ihale dıĢında bırakma hakkına sahiptir. 

5.24 - Ġdare, teklif değerlendirme aĢamasında, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili 

kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilmemesi hali ―yanıltıcı beyan‖ kapsamında 

değerlendirilip istekli ihale dıĢı bırakılabilir. 

Ġhale karar pulu ve sözleĢme damga vergisi yükleniciden sözleĢme öncesinde tahsil edilir. 

Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

Ġhaleye iĢtirak edeceklere duyurulur. 

Ġlan olunur. 8490/1-1 
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YOĞUN BAKIM PENDANT SĠTEMĠ (13 ADET) SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

Cihazların alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

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

esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.  

Ġhale Kayıt No : 2017/484710 

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi 

  Gençlik Caddesi No: 12 35040 Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 4270 - 4274 

ç) Belgegeçer : 232 311 4322  

d) E- posta : bapege@gmail.com.tr  

2 - Ġhale Konusu malın: 

a) Adı : YOĞUN BAKIM PENDANT SĠTEMĠ (13 ADET) ALIMI 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Tıbbi Cihaz Alımları-13 Adet Pendant Sistemi  

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı BaĢkanlığı Bornova/ĠZMĠR  

d) Teslim Tarihi : 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı Ġhale Salonu 

  (Gençlik Caddesi No: 12 35040 Bornova/ĠZMĠR) 

b) Tarihi ve Saati : 12/10/2017 PerĢembe günü - Saat: 10:00  

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

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

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 
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4.1.7. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―…..marka… model…cihazı 

teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi ― baĢlığı altında teklif veren firmanın baĢlıklı kağıdına 

yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik Ģartname maddesi 

iĢaretlenmiĢ olacaktır. 

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına 

(TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.  

4.3.3. Teklif edilen ürünü tedarik edecek olan istekli, Ġthalatçı veya bayii olarak 

TITUBB’a kayıtlı olmalı ve bunu belgelemelidir.  

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluĢan) en düĢük olanıdır.  

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 

(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin yerli istekli oldukları 

teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel kiĢilerin yerli istekli 

oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 

eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.1. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Gençlik Caddesi No: 12 Bornova/ĠZMĠR adresinde görülebilir ve 100,00 

TL karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.1.2. Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü postayla da gönderilebilir.  

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.  

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

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 8574/1-1 
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BELEDĠYEMĠZE AĠT ARSA SATILACAKTIR 

Gelibolu Belediye Başkanlığından: 

Belediyemiz sınırları içinde Mülkiyeti Belediyemize ait aĢağıda belirtilen parsel, 2886 

Sayılı Yasa'nın 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. 
 

Mahalle Mevkii Ada Parsel Yüzölçümü 
Tahmini 

Bedel 
Geçici 

Teminat 
Ġhale 
Saati 

Hocahamza 
Mah. 

Hamzakoy 
Plajı Deniz 

Kenarı 
(Kemal Reis 

Cad.) 

719 1 
4.079,81 

m2 
5.275.000 

TL 
157.650 

TL 
15:30 

 
ĠHALE GÜNÜ ve SAATĠ 

- Ġhale günü : 13/10/2017 Cuma günü Saat: 15:30’da 

- Ġhalenin yeri : Gelibolu Belediyesi Encümen Salonu 

- TAġINMAZIN ÖZELLĠĞĠ: Söz konusu taĢınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına 

göre Emsal: 1,25 Yükseklik: 17,50 metre otel alanı’dır 

a) KDV kanununun 17/4-r maddesine göre, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il 

özel idarelerinin mülkiyetinde en az 2 tam yıl süreyle bulunan taĢınmazların satıĢı suretiyle 

gerçekleĢen devir teslimler KDV’ den müstesnadır maddesi gereğince; Arsa satıĢ bedeli KDV’den 

muaftır.  

ĠHALEYE ĠġTĠRAK EDECEKLERDE ARANILAN ġARTLAR 

A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 

B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 

C) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, 

a) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından veya Ġdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair Belge (Türkiye'de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgesinin tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ olması) gerekir. 

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

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. (Noterden onaylı ortaklık 

belgesi ) 

D) Ġmza sirküleri vermesi, 

a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

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 

Konsolosluğu 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) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 

E) Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 

(Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin vekâletnamelerinin bu tüzel kiĢiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ olması) 

gerekir. 

F) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde 2886 sayılı yasaya uygun ortak giriĢim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesini vermesi (Ġhale üzerinde kaldığı takdirde 

noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale 

sözleĢmesini Ģahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

G) Bu iĢe ait ġartname Belediyemiz Web sitesi (www.gelibolu.bel.tr.) adresinden veya 

her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. 

Duyurulur. 8537/1-1 
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AFYON, ÇORUM, EREĞLĠ, ILGIN, TURHAL VE YOZGAT ġEKER FABRĠKALARIMIZA 

TAM OTOMATĠK 50 KG’LIK KRĠSTAL ġEKER AMBALAJLAMA  

MAKĠNALARI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt no : 2017/487116 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MithatpaĢa Cad. No. 14 06100 YeniĢehir/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : Tel.  : (0312) 458 55 00 – 458 57 73 

   Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : hacar@turkseker.gov.tr  

2 - Ġhale konusu malın 

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı  : Teknik özellikleri Teknik ġartnamede belirtilen, Afyon, 

Çorum, Ereğli, Ilgın, Turhal ve Yozgat ġeker 

Fabrikalarımıza tam otomatik 50 kg’lık kristal Ģeker 

ambalajlama makinaları (makine-tesis, elektrik, 

mekanik, inĢaat, montaj ve devreye alma dahil komple) 

alımı iĢi, 6 adet komple tesis 

b) Teslim yeri : YurtdıĢı teslim tekliflerde CPT Ankara, yurtiçi teslim 

tekliflerde Afyon, Çorum, Ereğli, Ilgın, Turhal ve 

Yozgat ġeker Fabrikaları. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Toplantı  Odası (6. kat) 

b) Son teklif verme (ihale)  

    tarihi ve saati : 25 Ekim 2017 ÇarĢamba günü saat 14:00 

4 - Ġhale; Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere 

açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - Ġhale dokümanı; T. ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü MithatpaĢa Cad. No. 14 

YeniĢehir/Ankara adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karĢılığında aynı adresten 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 25.10.2017 ÇarĢamba günü saat 14:00’a kadar MithatpaĢa Cad. No:14  06100 

YeniĢehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne elden 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 

Ġdare sorumlu tutulamayacaktır.) 

7 - Ġstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, ihale üzerinde 

bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 8576/1-1 



2 Ekim 2017 – Sayı : 30198 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

 

FABRĠKAMIZ ĠHTĠYACI ―2000 PAKET KAZAN IZGARA YAPRAKLARI DÖKÜLMESĠ 

TEMĠZLENMESĠ VE 4’LÜ PAKET HALĠNE GETĠRĠLMESĠ‖  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/478859 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : T.ġ.F.A.ġ. EskiĢehir Makine Fabrikası Sivrihisar 2 Cad. 

No: 1 / 29 TepebaĢı / ESKĠġEHĠR 

b) Telefon numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1487 

c) Faks numarası : 0 222 230 59 15 

ç) Elektronik posta adresi (varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2000 PAKET KAZAN IZGARA YAPRAKLARI 

DÖKÜLMESĠ. TEMĠZLENMESĠ VE 4’LÜ PAKET 

HALĠNE GETĠRĠLMESĠ (GX4OCrNiSi27 4 malzemeden 

imali) 

  (FDÖ - Tġ - 009 - 1 Nolu Teknik ġartnameye Göre) 

b) Teslim Yeri : EskiĢehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : Firmayla SözleĢme imzalandıktan sonra, 90 (doksan) 

günde teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : EskiĢehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 25.10.2017- ÇarĢamba - Saat: 14.00 

c) Ġhale Usulü : Açık Ġhale Usulü 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, Ġhaleye katılabilmek için istenen belgeler Ġdari Ģartnamemizin 7. ve 8. 

maddelerinde belirtilmiĢtir. 

5 - Ġhale dokümanı T.ġ.F.A.ġ. EskiĢehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-

EskiĢehir adresinde görülebilir ve 100.-TL. (Yüz Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Ġhale 
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dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 100.- Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZĠRAAT BANK. - 

Y.EMRE ġB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKĠġEHĠR 

ġB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ġB. - TR47 0001 

5001 5800 7295 8693 25 - T.Ġġ BANKASI - ESKĠġEHĠR ġB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 

61 - AKBANK - ESKĠġEHĠR ġB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ġEKERBANK- 

TAġBAġI ġB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - no’lu hesaplarından birine yatırmak 

zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin 

ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanı iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. Ġhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir. 

6 - Teklifler, 25.10.2017- ÇarĢamba günü saat 14:00’e kadar T.ġ.F.A.ġ. ESKĠġEHĠR 

MAKĠNA FABRĠKASI HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleĢme 

düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Ġhale T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakla veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 8510/1-1 



2 Ekim 2017 – Sayı : 30198 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 

 

KARAYOLU PANCAR NAKLĠYE HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2017/2018 Kampanya Dönemi Uzunbeyli Kantarından EskiĢehir ġeker Fabrikasına 

Karayolu Pancar Nakliye 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 numarası : 2017/477137 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2017/2018 Kampanya Dönemi Fabrikamıza bağlı 

Uzunbeyli Kantarından 25.000 ton pancarın EskiĢehir 

ġeker Fabrikasına karayolu ile taĢıttırılması iĢidir. 

b) Yapılacağı yer : Nakliye hizmeti: Uzunbeyli kantarından EskiĢehir ġeker 

Fabrikasına yapılacaktır. 

c) ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 100 gündür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 16/10/2017 Pazartesi günü, saat 14.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

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

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi 

Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya 

da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

4.1.7. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taĢıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 - L2, R1 - R2 ve K1 dir.) 

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

gereken kriterler: 

4.2.1. ĠĢ deneyim belgesi: 

1) Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, 
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a) Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeleri veya, 

b) Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme 

bedelinin en az %80’inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimi gösteren belgelerin, 

verilmesi zorunludur. 

Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, istenen iĢ deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

4.2.2. Makine ve Diğer Ekipmana ĠliĢkin Belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taĢıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taĢınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. TaĢınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

4.3. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.3.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak Karayolu eĢya taĢımacılığında faaliyet gösteren gerçek 

ve tüzel kiĢilerin yapmıĢ olduğu iĢler kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düĢük 

olanıdır. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, Ġdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) 

karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ilgın ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi Konya 

Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu 

tutulamaz.) 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu hizmet 

ihalesinde kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin Ġhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri Kanunu’na (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. 

 8519/1-1 
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KURUMUMUZ ÜZÜLMEZ TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ TÜVENAN 

KÖMÜRLERĠNĠN KOZLU TĠM LAVVARINA, OCAK TAġLARININ VE  

LAVVAR ATIKLARININ (ġĠST) KĠRAZLITEPE MEVKĠĠ DÖKÜM  

YERĠNE NAKLĠ VE YAYILMASI ĠġĠ AÇIK ĠHALE  

USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0372 259 47 78/Fax: 0372 253 12 73-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov. tr. 

S. No 2 - Ġhale konusu iĢin adı Birimi Miktarı 

1- 
Üzülmez TĠM - Kozlu TĠM Lavvarı arası tüvenan kömür 

nakli 
TL/Ton 

135.000 

(±%20) 

2- 

Üzülmez TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi ile Kirazlıtepe 

mevkii arası ocak taĢları ve lavvar atıklarının (Ģist) 

nakledilmesi, yayılması. 

TL/Ton 
200.000 

(±%20) 

c) ĠĢin BaĢlama ve bitiĢ tarihi : 02.01.2018 tarihinde baĢlayacak olup 31.12.2018 

tarihinde sona erecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 30.10.2017 Pazartesi - saat 15:00 

c) Dosya no : 1713823 

d) Ġhale kayıt no : 2017/475002 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 

j) Bu Ģartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

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

Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

5.1.1 - Ekonomik, hizmeti, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu 

belgelerin taĢıması gereken kriterler ile benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢlere ait kriterler ihale 

idari Ģartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir. 

5.1.2 - ĠĢ deneyim belgesi (Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kabul 

iĢlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ 

veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler. 

6 - Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

Her türlü malzeme nakli ve yükleme iĢi veya malzeme nakli iĢidir. 

7-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7-2 - Ġstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

7-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

8 - Ġhale, bu ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

9 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 200,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

10 - Teklifler en geç 30.10.2017 Pazartesi Günü - Saat 15:00’e kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 

sorumlu değildir. 

11 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

12 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

15.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

15.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

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

 8478/1-1 
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MĠDĠLTON ELEĞĠ (PASLANMAZ) VE PAKKA ELEĞĠ (KROM) 

MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 RİZE 

Ġhale Tarihi: 13.10.2017 

Fabrikamızın ihtiyacı olan 11 adet Midilton Eleği (Paslanmaz) ve 3 adet Pakka Eleği 

(Krom) malzemelerinin satınalınmasına iliĢkin ihale, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu 

maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile ihale yapılacaktır. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/456069 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Kokulukaya Mah. 53950 Salarha/RĠZE 

b) Telefon ve faks numarası : 4642416031 -4642412593 

c) Elektronik posta adresi  : salarha@caykur.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : www.caykur.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 adet Midilton Eleği (Paslanmaz) ve 3 adet 

Pakka Eleği (Krom) 

b) Teslim [yeri] : Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 13.10.2017 - 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Ġhalede, daha önceden bu imalat makinelerinden imalat yapmıĢ olan ve bu 

imalatları referans ve belgelerle belgeleyen (aynı makinelerden daha önce teĢekkülümüze bu 

makineleri satmıĢ olan firmaların referans bildirmelerine gerek yoktur.) Ġmalatçı firmaların 

teklifleri değerlendirmeye alınacaktır. 

4.1.2. Ġstekli firmalar, teĢekkülümüze ilk defa bu konuda teklif vermiĢse, kapasite 

raporlarını, teklif verdikleri makinelerle iliĢkin referanslarını ve konuyla ilgili iĢ bitirme, fatura 

fotokopisi vb. belgeleri teklif mektupları ile birlikte verecekler, firmaların bu makineleri 

yapabilme kapasitelerini değerlendirmek amacıyla, firma iĢ yerleri ve daha önce imalatını yaparak 

teslim etmiĢ olduğu makineler, teĢekkülümüz elemanlarınca, istenirse, yerinde görülebilecektir. 

4.1.3. Firmalar teklif mektupları ekinde, teklif ettikleri makinelerle ilgili her türlü teknik 

bilgi, teknik resim, detaylı proje, malzeme yapısına dair bilgileri, vb. teklif edilen makinelerin 

özelliklerinin tam olarak anlaĢılmasını sağlayacak açıklıkta dökümanları verecektir. 

4.1.4. Teknik Ģartnamede veya ekindeki projelerde belirtilmemiĢ dahi olsa teknik ve 

günümüz teknolojisinin gereği olacak Ģekilde satın alınacak makinelerin en yüksek verimde 

çalıĢması için yapılması gereken her ne varsa yüklenici firma yapmakla mükelleftir. 
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4.1.5. TeĢekkülümüzce istenilmesi halinde, makinelerin imalatında kullanılan 

malzemelerle ilgili kimyasal analizlerin tespiti amacıyla; malzeme, teknik üniversiteden herhangi 

birinde yada herhangi bir uzman kuruluĢa (TSE, KOSGEB vb.) tetkik ve tahlil ettirebilecek, bu 

konuda her türlü masraf satıcı firmaya ait olacaktır. 

4.1.6. Ġhale uhdesinde kalan firma, ihale konusu makineyi kurumumuz için ilk defa imalat 

ediyorsa teknik Ģartname Ģartlarına ve projesine uygun olacak Ģekilde bir adet numune yapacak, 

teĢekkülümüz teknik elemanlarınca numune incelendikten ve uygunluğu onaylandıktan sonra 

kalan kısmın imalatına baĢlanacaktır. 

4.1.7. Makineler üzerinde, çay imalatı süreçlerinde çalıĢanların zarar görmemesi için iĢçi 

sağlığı ve iĢ güvenliği açısından gerekli tedbirler yüklenici firma tarafından alınmıĢ olacak, teklif 

edilen makinenin CE belgesinin olup olmadığı ve iĢ sağlığı ve güvenliği açısından makine 

emniyet yönetmeliğine uygunluk durumu hakkında bilgi verilecek, yönetmeliğe uyum sağlamak 

için gerekli çalıĢmalar firma tarafından yapılacaktır. 

4.1.8. Ġhale konusu bütün makinelere, imalat ve malzeme hatalarına karĢı en az 2 yıllık 

garanti verildiği tekliflerde belirtilecek, teslimat aĢamasında garanti belgeleri düzenlenerek teslim 

edilecektir. 

4.1.9. Garanti süresi kapsamında arıza bildirimi yapıldıktan sonra imalatçı firma 

elemanlarını en geç 24 saat içinde arızaya müdahale ederek arızayı makul sürede giderecektir. 

Firmalar garanti süresinin sonunda bedeli karĢılığı 10 yıl süre ile yedek parça temin garantisi 

vereceklerdir. 

4.1.10. Makinelerin teslimatı, sözleĢme tarihinden itibaren 45 gün içerinde yapılacaktır. 

Belirtilen süreler içinde teslimat içeren hiçbir teklif yoksa bu süreyi aĢan teklifleri değerlendirip, 

değerlendirememe taktiri teĢekkülümüze aittir. 

5 - Verilen en düĢük fiyat, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir. 

Teklif edilen Fiyatlar KDV hariç fiyat olacaktır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

8.1. Ġhale ilanı, idarenin adresi, teĢekkülümüz web sitesinde görülebilir. Ġhaleye ait 

dökümanlar 30 Türk Lirası karĢılığı Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden satın alınabilir. 

8.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü adresine elden 

veya posta / kargo yoluyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat belgesi Teklif mektubuna eklenecektir. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Ġhale kısmı teklife açık olacaktır. 

13 - Ġhaleyi kazanan yüklenici firma teklif ettikleri bedelin %6’sı oranında kati teminat 

vereceklerdir. 8293/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 07/06/2017 tarih ve 380 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 12/09/2017 tarih ve 1759 sayılı kararı ile onanan ―Etimesgut 

Ġlçesi, YeĢilova Mahallesi imarın 47549 ada 7 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği" 02/10/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 8571/1-1 

————— 
Belediye Meclisimizin 06/05/2017 tarih ve 332 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 10/08/2017 tarih ve 1541 sayılı kararı ile tadilen onanan 

―Etimesgut Ġlçesi, Eryaman Mahallesi imarın 45798 ada 1 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği‖ 02/10/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 8572/1-1 

—— • —— 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Ġlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

Duyurulur. 

 

Birimi Bölümü 

Anabilim 

Dalı Unvanı Derece Adet Açıklama 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Felsefe 

Türk Ġslam 

DüĢüncesi 

Tarihi 

Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Ġktidar-Bilim 

iliĢkileri üzerine 

doktora yapmıĢ 

olmak. 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih 

Yeniçağ 

Tarihi 

Yardımcı 

Doçent 
2 1 

Kudüs üzerine 

doktora yapmıĢ 

olmak. 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Elektronik Profesör 1 1  

Orman 

Fakültesi 

Orman 

Mühendisliği 

Toprak 

Ġlmi ve 

Ekolojisi 

Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Orman ölü örtüsü 

ve karbon 

döngüsü üzerine 

doktora yapmıĢ 

olmak. 

 8568/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— İbn Haldun Üniversitesi Gayrimenkul ve Altyapı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Mustafa Kemal Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


