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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE HUKUKİ YARDIM 

SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza

Kanununun Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine
Karşı Suçlar, Milli Savunmaya Karşı Suçlar bölümlerinde yer alan suçlara ilişkin olarak bu
eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya ber-
taraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı, faydalı oldukları sırada hayatlarını kaybedenlerin
yakınları veya yaralananlar tarafından açılan hukuk davaları veya bu suçlara ilişkin yürütülen
ceza soruşturmaları veya kovuşturmalarında mağdur, müşteki ve katılan sıfatıyla temsiline iliş-
kin hukuki yardım sağlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, sağlanacak hukuki yardımı ve bu kapsamda sunulan avukatlık hiz-
meti için yapılacak ödemelere ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci madde-
sinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve 28 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,
b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
c) Başkanlık: Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığını,
ç) Komisyon: Hukuki Yardım ve Değerlendirme Komisyonunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Avukatlık Ücretinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Avukatlık ücretinin ödenmesinde gözetilecek hususlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre hukuki yardım kapsamında avukat-

lık ücretinin ödenebilmesi için;
a) 1 inci maddede belirtilen suçlardan zarar gören kişinin, Bakanlık tarafından bu Yö-

netmelik kapsamında hayatını kaybeden veya yaralanan olarak kabul edilmesi,
b) 1 inci maddede sayılan suçlar nedeniyle yapılan soruşturmalarda veya açılan ceza

davaları ile hukuk davalarında mağdur, müşteki, katılan veya davacı sıfatına haiz olması,
c) Hayatını kaybedenlerin yakınlarının veya yaralananın avukata usulüne uygun şekilde

vekâletname vermiş olması,
ç) Komisyonca, hayatını kaybedenlerin yakınlarının veya yaralananın bu Yönetmelik

kapsamında öngörülen hukuki yardımdan yararlanmasının uygun bulunması,
gerekir.
(2) Yönetmelik kapsamında sayılan suçlar nedeniyle yürütülen soruşturmalar ile ceza

veya hukuk davalarında, 1 inci maddede sayılanlardan hayatını kaybedenin yasal mirasçılarına;
yaralananların kendilerine hukuk ve ceza davaları için bir avukatlık ücreti ödenir. 
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(3) Hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralananların mağdur, müşteki, katılan veya
davacısı olduğu en çok üç dosyada hukuki yardım sağlanır. Bu durumda her bir dosya için gö-
revli avukata ayrı ayrı ödeme yapılır.

Müracaat usulü
MADDE 5 – (1) Avukatlık ücretinin ödenebilmesi için ilgili avukat tarafından Başkan-

lığa aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur:
a) Ödemenin yapılacağı banka hesap bilgilerinin yer aldığı dilekçe,
b) Alınan vekâletname örneği,
c) Hukuk davaları veya ceza soruşturma ve kovuşturmalarında vekâletname ibraz edil-

diğini gösterir tevzi belgesi, tensip zaptı, ön inceleme tutanağı, duruşma tutanağı, ifade tutanağı,
mahkeme kararı, Cumhuriyet savcısı veya ilgili mahkeme hâkiminin vereceği karar ya da bel-
gelerden herhangi birinin onaylı örneği,

ç) Serbest meslek makbuzu,
d) Hayatını kaybedenler için mirasçılık belgesi veya nüfus aile tablosu,
e) Komisyonca gerekli görülen diğer belgeler. 
Komisyon ve onay makamı
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliği uygulamak üzere Bakanlık bünyesinde Hukuki Yar-

dım ve Değerlendirme Komisyonu kurulur. Komisyon; Başkanlığın bağlı bulunduğu Müsteşar
Yardımcısının Başkanlığında, Strateji Geliştirme Başkanı, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi
Başkanı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürü ve 1. Hukuk Müşavirinden oluşur.

(2) Komisyonun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.
(3) Komisyonun değerlendirmesi neticesinde avukatlık ücretinin ödenip ödenmeyeceği

ile ücret miktarına dair Komisyon teklifi, Bakan onayı ile kesinleşir.
Hukuki yardım kapsamında sağlanacak avukatlık ücretinin miktarı
MADDE 7 – (1) Avukatlık ücretinin tespitinde, Komisyonun karar verdiği tarihte yü-

rürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi esas alınır. Ancak, ödenecek miktar Tarifede
soruşturma veya ilgili mahkemeye ilişkin belirlenen maktu vekâlet ücretinden az, dört katından
fazla olamaz. Hukuk davaları için ödenecek miktar öngörülen nisbi vekâlet ücretini geçemez. 

(2) Vekâlet ücretinin miktarı; dosyanın kapsamı, sanık sayısı, muhtemel yargılama sü-
resi ve duruşma sayısı gibi hususlar gözetilerek Komisyon tarafından belirlenir.

(3) Avukatlık ücretinin yarısı vekâletname Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye
ibraz edildiğinde, diğer yarısının 1/2'si davanın yerel mahkemece karara bağlanmasına mütea-
kip kalan miktarı ise kararın kesinleşmesine müteakip ödenir.

(4) Vekâlet ilişkisinin sona ermesi nedeniyle Komisyon değerlendirmeleri ve yapılacak
ödemelerde bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avu-
katlık Kanununun ilgili hükümleri esas alınır.

Sorumluluk
MADDE 8 – (1) Avukatlık hizmetinin 1136 sayılı Kanun hükümleri ile meslek ilkele-

rine uygun olarak yerine getirilmesi esastır. Aksi bir durumun Komisyon kararıyla tespiti ha-
linde müteakip ödemeler yapılmayacağı gibi ödenen ücretin iadesi Komisyon kararı ile istenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hukuki yardıma ilişkin geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hayatını

kaybedenlerin yakınlarının veya yaralananların mağdur, müşteki, katılan veya davacısı olduğu
derdest soruşturmalar ile ceza ve hukuk davalarında vekâlet ilişkisinin ve bu Yönetmelikte be-
lirlenen şartların bulunması kaydıyla Komisyon kararı uyarınca hukuki yardım çerçevesinde
avukatlara ödeme yapılabilir.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

25 Ekim 2017 – Sayı : 30221                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



İçişleri Bakanlığından:
OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsa-

mında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden ço-
cukların taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, taşıma yapacak gerçek ve tüzel
kişilerin yeterlilik ve çalışma şartları ile denetim işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirle-
mektir.

(2) Bu Yönetmelik gerçek ve tüzel kişilerce öğrenci taşıma faaliyetlerini, bu faaliyet-
lerde kullanılacak okul servis araçlarını, taşımacıları ve bu taşıma işlerinde çalışanları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,
25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa,
10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa, 1/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununa, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanu-
nunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendine, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnameye dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: İlgisine göre İçişleri Bakanlığını, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığını, Milli Eğitim Bakanlığını ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
b) Çocuk: 0-24 ay yaş grubu kreşe devam eden çocuklar, 25-66 ay yaş grubu gündüz

bakımevine devam eden çocuklar ile çocuk kulübüne kayıtlı ilkokul ve ortaokul eğitimine de-
vam eden çocukları, 

c) Güzergâh: Okul servis araçlarının kalkış noktası ile varış noktası arasında kalan, bu
maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre düzenlenen özel izin belgelerinde belirtilen yol-
ları,

ç) Kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübü taşımacıyı tespit komisyonu: Her yıl ilgili
kreş, gündüz bakımevi veya çocuk kulübü kuruluş müdürü başkanlığında, grup sorumluları
arasından kuruluş müdürü tarafından belirlenen bir grup sorumlusu (bir asıl, bir yedek üye),
çocuğu servisle taşınan veliler arasından idarenin belirleyeceği üç velinin (üç asıl, üç yedek
üye) katılımı ile oluşturulacak komisyonu,    

d) Okul: Okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim  kurumları ile kreş, gündüz bakımevi ve
çocuk kulüplerini,

e) Okul öncesi öğrenci: Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukları,
f) Okul servis aracı: Genel olarak okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında öğ-

renciler ile çocukların taşınmalarında kullanılan ve bu Yönetmelikle belirlenen şartları haiz ti-
cari tescilli yolcu taşımaya mahsus taşıtı,
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g) Okul yönetimi: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim okul yönetimleri ile kreş,
gündüz bakımevi, çocuk kulübü yönetimlerini,

ğ) Özel izin belgesi: Karayolları Trafik Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Bele-
diye Kanunu, 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kara-
yolları Trafik Yönetmeliği ve bu Yönetmelik ile Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), il-
ilçe trafik komisyonu kararlarına uygunluğu anlaşılan okul servis araçlarına büyükşehirlerde
ilgili büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise ilgili belediyeler tarafından verilen ve okul
servis aracının ilgili büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içinde izleyeceği güzergah ile iş-
letenini, şoförünü, rehber personelini, taşıtın plakasını, cinsini, taşıma sınırını belirten belgeyi
(EK-1),

h) Rehber personel: Bu Yönetmelikte verilen görevleri yapmak üzere yükseköğretim
ve ortaöğretim kurumlarına öğrenci taşıyanlar hariç, okul servis araçlarında şoför dışında bu-
lunacak görevliyi,

ı) Servis başlangıç bitiş noktası: Okul servis araçlarının taşıma faaliyeti kapsamında
yolcuları bindirmek, indirmek gayesi ile önceden belirlenmiş yeri,

i) Servis denetim komisyonu: Valilik ve kaymakamlıklarca Milli Eğitim, Emniyet, Jan-
darma, Belediye ve uygun görülen diğer kurum temsilcilerinden oluşturulan komisyonu,

j) Şoför: Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiyi,
k) Taşıma: Bir ücret karşılığında okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamındaki öğrenciler

ile çocukların karayolunda otobüs cinsi taşıtlarla evden okula/kreşe/gündüz bakımevine/çocuk
kulübüne, buralardan eve taşınmasını,

l) Taşımacı: Öğrenciler ve çocukların bir ücret karşılığı taşımasını üstlenen gerçek veya
tüzel kişileri,

m) Taşımacıyı tespit komisyonu: Her yıl ilgili okul müdürünün başkanlığında, okul aile
birliği başkanı, öğretmenler kurulu toplantısında belirlenecek bir öğretmen (bir asıl, bir yedek
üye), öğrencisi servisle taşınan veliler arasından okul idaresinin belirleyeceği iki velinin (iki
asıl, iki yedek üye) ve varsa okul eğitim vakfı yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilcinin
katılımıyla oluşturulacak komisyonu,

n) Taşıma sınırı: Okul servis aracının trafik tescil belgesinde belirtilen oturma yeri sa-
yısını,

o) Yolcu: Aracı kullanan şoför ile rehber personel dışında araçta bulunan öğrenci ve
çocukları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Aranacak Şartlar, Yükümlülükler ile Okul Servis Araçlarının Çalıştırılması ve

Şikâyetlerin Değerlendirilmesi

Taşıtlarda aranacak şartlar
MADDE 4 – (1) Taşımacılar tarafından okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda

aşağıdaki şartlar aranır:
a) Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan numunesine

uygun renk, ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulunacaktır (EK-2/1, EK-2/2).
b) Okul servis aracının arkasında, öğrenci ve çocukların iniş ve binişleri sırasında ya-

kılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunacak ve bu lambanın ya-
kılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis
edilmiş olacak, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olacaktır (EK-3).
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c) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrenci ve çocukların kolayca yeti-
şebileceği camlar ve pencereler sabit olacak, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmayacak,
varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanacak ve engelli öğrenci
ve çocukları taşıyacak olan okul servis araçları ayrıca 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler
Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuata uygun olacaktır.

ç) Okul servis araçlarında 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetme-
liğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir du-
rumda bulundurulacaktır.

d) Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde oto-
matik (havalı, hidrolikli vb.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebile-
cek şekilde (mekanik) de olabilecektir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı
olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olacaktır.

e) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bu-
lundurulacak ve altı ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olacaktır
(EK-4).

f) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları oniki yaşından büyük olmaya-
caktır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak
hesaplanacaktır.

g) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen
ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturulacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek
bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecektir.

ğ) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar,
taahhüt ettikleri öğrenci ve çocukları taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, personel servis
taşıma faaliyetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait
ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.

h) Okul servis araçları Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hüküm-
lerine uygun olacaktır.

ı) Okul servis araçlarında araç takip sistemi bulundurulacaktır. Kayıtlar en az otuz gün
muhafaza edilecektir.

i) Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli
koruyucu tertibat bulundurulacaktır.

j) Okul servis araçlarında görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kulla-
nılmayacaktır.

k) Okul servis araçlarında yazın serin, kışın sıcak ortam sağlayacak sistemler bulundu-
rulacaktır.

l) Okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standart-
ları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacaktır.

m) Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Mon-
tajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz
gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulacaktır.

n) Okul servis araçlarının camlarının üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması ya-
saktır.

o) Okul servis araçlarında iç mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz.
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Taşımacının şartları ve yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) Taşımacılar (tüzel kişi olması halinde, anonim şirket ve kooperatiflerde

yönetim kurulu üyeleri, diğer tüzel kişilerde ise tüm ortakları ve bu tüzel kişilikleri temsil ve
ilzama yetkili kişiler) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde-
sinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilmiş olsa bile;

a) Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-
leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal var-
lığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

b) Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve
227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak veya devam etmekte olan bir ko-
vuşturması bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olmak,

c) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı
veya irtibatı bulunmamak,

şartlarını haiz olması zorunludur.
(2) Taşımacılar;
a) Öğrenci ve çocukların oturarak, güvenli ve rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak

tedbirleri alarak taahhüt ettiği yere kadar valiliklerce belirlenecek okul açılış ve kapanış saat-
lerine göre Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen azami sürelere uymak suretiyle taşımakla,

b) Rehber personel bulundurmakla,
c) Taşımanın tamamının veya bir kısmının bir büyükşehir belediyesi/belediye sınırları

içerisinde gerçekleşmesi halinde; şehir içinde izlenecek güzergâh için ilgili büyükşehir bele-
diyesinden/belediyeden özel izin belgesi almakla,

ç) Hizmet akdine tabi olarak yanında çalışanların, sosyal güvenlik yönünden sigorta iş-
lemlerini yaptırmakla,

d) 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun
62 nci maddesi çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesine uymakla,

e) Taşınan öğrenci ve çocuğun;
1) Okulunun veya ikametgâhının değişmesi,
2) Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalık geçirmesi,
3) Okuldan ayrılması veya öğrencilik hakkını kaybetmesi, 
4) Özel izin belgesinin iptal edilmesi, hallerinden herhangi birine bağlı olarak servisle

taşınmaktan vazgeçmesi,
durumunda varsa geri kalan ayların ücretlerini iade etmekle,
f) Her eğitim-öğretim yılında çalıştıracakları rehber personel, asıl ve yedek şoför isim-

leri ile araçların plakalarını ve her türlü değişiklikleri aynı gün içinde okul yönetimine bildir-
mekle,

g) Okul servis araçlarındaki araç takip sistemi verilerini, istenmesi halinde okul yöne-
timi, kolluk birimleri ve velilerle paylaşmakla,

ğ) Gerçek kişi taşımacılar bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) ben-
dinde belirtilen sertifikaya sahip olmakla,

yükümlüdürler.
(3) İkinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere uymayan taşımacılar, taşımacıyı tespit ko-

misyonunca verilecek sürede eksikliği gidermekle yükümlüdür. Verilen süre içerisinde eksikliği
gidermeyen taşımacının özel izin belgesi mülki idare amirinin bildirimi üzerine ilgili beledi-
yesince iptal edilir.
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(4) Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için; yapılacak ta-
şımanın şehirlerarası veya şehiriçi olmasına bağlı olarak taşımacı ayrıca Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş karayolu yolcu taşımacılığı yetki belgelerinden birine
sahip olmalıdır.

(5) Taşımacılar bu maddede belirtilen şart ve yükümlüklerinin yanı sıra mevzuatta okul
servislerine yönelik olarak belirlenmiş diğer şart ve yükümlülüklere uymak zorundadır.

Okul yönetimlerinin ve milli eğitim müdürlüklerinin yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Okul yönetiminin öğrenci ve çocuk taşıma faaliyetine ilişkin yüküm-

lülükleri şunlardır;
a) Taşımacıyı Tespit Komisyonu ile koordine ederek taşıma faaliyetini planlamak,
b) Taşımacıyı Tespit Komisyonunda üye olarak yer alacak velileri ve öğretmeni belir-

lemek,
c) Okul servis araçlarına, taşımacılara ve ilgili taşıma personeline ilişkin belge ve ka-

yıtları tutmak; talep halinde bu Yönetmelik çerçevesinde denetim yapacak komisyon, kurum
ve kuruluşlara iletmek,

ç) Servis araçlarının okul alanındaki indirme-bindirme yerlerini belirlemek,
d) Taşımacılar ile taşıma faaliyetinde çalışan personelin okul alanını kullanmalarına

yönelik düzenlemeler yapmak,
e) Taşıma faaliyetlerinin her aşamasında engelli öğrenci ve çocukların taşınmasına yö-

nelik her türlü tedbiri almak,
f) Servis hizmetlerinin sağlıklı, düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesine yönelik

olarak, tespit edilen aksaklıkları taşımacının bağlı olduğu meslek odasına en kısa zamanda bil-
dirmek.

(2) Milli eğitim müdürlüklerinin yükümlülükleri şunlardır;
a) Taşıma işinde çalışan şoför ve rehber personele polis, jandarma ve Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğü ile koordinasyon kurarak; okul taşıma faaliyetiyle ilgili mevzuat,
görev ve sorumlukları ile iletişim becerileri ve davranış kuralları konularında eğitim vermek
ve bununla ilgili kayıtları tutmak,

b) (a) bendinde belirtilen eğitim ve eğitim sonunda düzenlenecek sertifikaya ilişkin
usul ve esaslar ile sertifika geçerlilik süresini belirlemek. 

Şikâyetlerin değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 11/1/2011 tarihli

ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunundaki işletenin ve araç sa-
hibinin sorumluluğuna ilişkin hükümler ile taşımacı ve taşınan arasında vuku bulabilecek an-
laşmazlıkların giderilmesi amacıyla açılacak davalara ait hususlar saklı kalmak kaydıyla; bu
Yönetmelik hükümlerine uygun davranmadıkları anlaşılan taşımacı, şoför ve rehber personel
ile ilgili şikâyetler, mülki idare amirlerince değerlendirilir.

Okul servis araçlarının çalıştırılması
MADDE 8 – (1) Okul servis araçlarının çalıştırılması taşımacıyı tespit komisyonunun

kararı ile yapılır. Okul servis araçlarının çalıştırılması faaliyetinin bir eğitim öğretim yılını kap-
sayacak şekilde yapılması esastır. Ancak taşıma hizmetinin kalitesinin artırılması ve maliyet
avantajı sağlanması amacıyla, faaliyet azami üç eğitim öğretim yılını aşmayacak şekilde yap-
tırılabilir.

(2) Taşımacıyı tespit komisyonunun kararları mahalli mülki idare amirlerinin onayı ile
yürürlüğe girer.

(3) Gerçek ve tüzel kişiler, birlikte taşıma hizmeti yapabilirler. Ancak bu durumda ta-
şımacının taşımayı gerçekleştireceği taşıtların üçte birinin taşımacıların adlarına tescilli olması
zorunludur.
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(4) Veliler, istemeleri halinde çocuklarını bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması
kaydıyla herhangi bir taşımacı ile anlaşarak da taşıtabilirler. Bu hakkın kullanılması halinde
taşımacı; bu Yönetmelikte istenen belge ve bilgileri okul yönetimine bildirir. Okul yönetimi
bu bilgi ve belgeleri incelenmek üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderir. Bu şekildeki
taşımaya mülki idare amirliklerinin onayı ile izin verilebilir. İlgililerine/yararlananlara okul
alanının kullandırılmasında farklı muamelede bulunulamaz.

(5) Bu madde hükümleri 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kap-
samındaki işlemlerde uygulanmaz.

(6) Bu maddeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye Milli Eğitim Bakanlığı yetkilidir.
(7) Kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri bakımından bu maddeye ilişkin usul ve

esasları belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilidir.
Taşıma işlerinde çalışanların şartları, görev ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Okul servis araçlarını kullanan şoförler;
a) 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmak,
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış

veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı

suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-
leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal var-
lığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan
hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak.

2) Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve
227 nci maddelerindeki suçlardan mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam
eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak,

c) D sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az yedi
yıllık sürücü belgesine sahip olmak ve her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair
aile hekiminden rapor almış olmak,

ç) Şoförlük mesleği bakımından her beş yılda bir yetkili kuruluşlardan psikoteknik açı-
dan sağlıklı olduklarını gösteren rapor almak,

d) Son beş yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış
olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden
fazla geri alınmamış olmak ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci
maddesinde düzenlenen kabahati işlemeyi alışkanlık haline getirmemiş olmak,

e) Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,
f) 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alı-

nan mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak, 
g) Taşıma faaliyeti öncesinde ve sonrasında aracın içini kontrol etmek,
ğ) Öğrenci ve çocukların oturarak, güvenli ve rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak

tedbirleri almak, taahhüt ettiği yere kadar valiliklerce belirlenecek okul açılış ve kapanış saat-
lerine göre Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen azami sürelere uymak suretiyle taşımak, 

h) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sertifikaya
sahip olmak.

(2) Okul servis araçlarındaki rehber personel;
a) 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak,
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b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış
veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-
leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal var-
lığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan
hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak,

2) Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve
227 nci maddelerindeki suçlardan mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam
eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak.

c) Öğrenciler ile çocukların güvenli şekilde servis aracına binip inmelerini ve gerekti-
ğinde karşıdan karşıya geçişlerini sağlamak ve öğrenci ve çocuklar ile iletişim becerilerini ge-
liştirmek amacıyla eğitime katılarak bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinde belirtilen sertifikaya sahip olmak,

ç) Her yıl, okul servis rehber personeli olmaya uygun olduğuna dair aile hekimliğinden
rapor almış olmak,

d)Taşıt içi düzeni sağlamak, emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etmek,
okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencileri ile çocukların inme ve binmeleri sırasında yardımcı
olmak,

e) Taşıma faaliyeti öncesinde ve sonrasında aracın içini kontrol etmek,
f) TS EN ISO 20471 standardına uygun, sarı renkte ve üzerinde reflektif şeritler yer

alan ve ön ve arka kısmında “REHBER” yazılı ikaz yeleği giymek,
g) Taşıma faaliyeti sırasında öğrenci ve çocuklara refakat ederken yardımcı ışıklar (ışıklı

çubuk, dur-geç levhası gibi) kullanmak,
zorundadır.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f) ve (h) bentleri ile ikinci

fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlara uymayanların özel izin belgesi, yetkili ku-
rumların mülki idare amirleri vasıtasıyla ilgili belediyesine bildirimi üzerine iptal edilir. İptale
konu izin belgesi aynı eğitim öğretim yılında yeniden düzenlenemez. Kreş, gündüz bakımevi
ve çocuk kulübü servis faaliyetlerinde iptale konu izin belgesi takvim yılı içinde yeniden dü-
zenlenemez.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri ile ikinci fıkrasının (c), (ç), (d),
(e), (f) ve (g) bentlerindeki şartlara bir eğitim öğretim döneminde üç defa uymadıkları okul
yönetimince tespit edilenlerin mülki idare amirleri vasıtasıyla ilgili belediyesine bildirimi üze-
rine özel izin belgesi iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sigorta Zorunluluğu, Sigorta Şirketlerinin Yükümlülüğü ve Sigortasız 

Taşıma Yapılamayacağı

Sigorta zorunluluğu
MADDE 10 – (1) Taşımacılar okul servis araçlarına, Karayolları Trafik Kanununun

öngördüğü karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda-
dırlar.

Sigorta şirketlerinin yükümlülüğü
MADDE 11 – (1) Türkiye’de kaza sigortası dalında çalışan ve ruhsatı bulunan her si-

gorta şirketi, okul servis araçlarına karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigor-
tası yapmak zorundadır.
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Sigortasız taşıma yapılamayacağı
MADDE 12 – (1) Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası bu-

lunmayan okul servis araçları ile öğrenci ve çocuklar taşınamaz. Bu madde hükmüne aykırı
olarak faaliyet gösteren araçlar hakkında Karayolları Trafik Kanununun 91 inci maddesi hükmü
uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim ve yaptırım
MADDE 13 – (1) Okul servis taşıma faaliyetleri, her eğitim-öğretim yılının birinci ve

ikinci dönem başlangıcında valilik ve kaymakamlıklar tarafından oluşturulacak denetim ko-
misyonu marifetiyle denetlenir.

(2) Okul servis araçları kolluk kuvvetlerince de her zaman denetlenebilir.
(3) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki görev ve yetkileri yönünden

Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar da her türlü denetimi yaparlar.

(4) Üçüncü fıkra kapsamındaki denetim faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar İçişleri Ba-
kanlığı ile her zaman işbirliği içinde olmak ve Bakanlık talimatlarını yerine getirmek zorun-
dadır.

(5) Denetim Komisyonunca ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca mülki idare amir-
leri vasıtasıyla ya da re’sen mahalli mülki idare amirince bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci
maddesinin birinci fıkrası ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılığın tespit edilmesi
halinde ilgili belediyeye bildirilmek suretiyle özel izin belgesi iptal ettirilir. Bu Yönetmeliğin
5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına aykırılığın tespit edil-
mesi halinde mahalli mülki idare amirleri eksikliğin giderilmesi için süre vererek uyarıda bu-
lunur, üçüncü uyarıda ilgili belediyesine bildirilmek suretiyle özel izin belgeleri iptal ettirilir.
İptale konu izin belgesi aynı eğitim öğretim yılında yeniden düzenlenemez. Kreş, gündüz ba-
kımevi ve çocuk kulübü servis faaliyetlerinde iptale konu izin belgesi takvim yılı içinde yeniden
düzenlenemez.

Kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübü
MADDE 14 – (1) Kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin servis hizmetlerinin

yürütülmesi esnasında çocukların evlerinden alındıktan sonra isim listesinin tutulması, çocuk-
ların güvenli bir şekilde kuruluş müdürüne teslim edildiğine dair şoför ve rehber personelin
imzalayacağı günlük çocuk takip/devam defterinin tutulması, gelmeyen ya da teslim alınmayan
çocuklarla ilgili olarak aileye bilgi verilmesi zorunludur. İlgili defterler günlük olarak tutulmak
suretiyle kuruluş tarafından denetimler esnasında sunulmak üzere saklanır. Çocuk takip/devam
defterinin şekil ve içeriği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenir.

(2) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde geçen Servis
Denetim Komisyonu kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri bakımından Valilik ve kayma-
kamlıklarca, Aile ve Sosyal Politikalar, Emniyet, Jandarma, Belediye ve uygun görülen diğer
kurum temsilcilerinden oluşturulan komisyonu ifade eder.

(3) Kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendindeki azami süreleri belirleme yetkisi Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığınca kullanılır. 

(4) Kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri için bu servis araçlarının çalıştırılmasında
8 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim öğretim yılı, takvim yılı olarak kabul edilir.

(5) Kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri için bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin
dördüncü fıkrasında geçen il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü ifadesi Aile ve Sosyal Politikalar
il müdürlüğü olarak uygulanır.
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(6) Kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübüne devam eden çocukların taşıma faaliyetini
yürüten servislerin bu Yönetmeliğin hangi maddelerine tabi olacağını belirlemeye, bunlara iliş-
kin ilave zorunluluklar getirmeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilidir.

(7) Bu Yönetmeliğin uygulamasında “Taşımacıyı Tespit Komisyonu”, kreş, gündüz ba-
kımevi ve çocuk kulüpleri bakımından “Kreş, Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulüpleri Taşıma-
cıyı Tespit Komisyonu” olarak uygulanır.

(8) Bu maddenin uygulamasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yetki ve gö-
revlerine ilişkin hususlarda tereddütleri gidermeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetki-
lidir.

Çeşitli hükümler
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve

Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetki ve
görevleri dışında kalan hususlarda tereddütleri gidermeye, usul ve esasları belirlemeye İçişleri
Bakanlığı yetkilidir. 

(2) Taşıt sürücüleri rehber personelin yapacağı dur ve geç işaretlerine uymak zorunda-
dırlar. Uyarılara uymayan sürücülerin kullandığı taşıtların plakaları, işarete uyulmayan yer ve
zaman tespit edilerek, EK-5’te yer alan “Rehber Personel Kural İhlali İhbar Tutanağı” tanzim
edilerek okul yönetimine en geç üç iş günü içerisinde teslim edilir.

(3) Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde düzenlen-
meyen hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla
Eğitime Erişim Yönetmeliği çerçevesindeki taşıma faaliyetlerinde bu Yönetmeliğin 5 inci mad-
desinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 28/08/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul

Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Taşıma yoluyla eğitime erişime ilişkin istisnalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası Milli

Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamındaki servis faaliyetle-
rinde 30/6/2020 tarihine kadar uygulanmaz. Ancak bu taşımalarda kullanılacak taşıtlar için Ka-
rayolu Taşıma Yönetmeliğinde öngörülen sigortaların yaptırılması zorunludur.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i),

(l), (m) ve (o) bendi kapsamına uygun olmayan araçlar 3/9/2018 tarihine kadar uygun hale ge-
tirilir. Ancak fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için bu tarih
3/9/2019 olarak uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sertifi-
kaya sahip olmak zorunda olup belirtilen faaliyetleri yapan kişiler bu sertifikayı 3/9/2018 tari-
hine kadar almak zorundadırlar.

(3) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin uygulamasına
3/9/2020 tarihinde geçilir.

(4) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamındaki hususlara uygun olmayan yeni üre-
tilen araçların 1/1/2018 tarihinden itibaren okul servis aracı olarak trafik tescili yapılamaz.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal

Politikalar ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları birlikte yürütür.
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Beykent Üniversitesinden:
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM, UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına 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) Dekan: Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
b) Diş Hekimliği Fakültesi: Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
c) İdari Direktör: Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi İdari Direktörünü,
ç) Merkez (Poliklinik): Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
d) Müdür (Başhekim): Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve

Araştırma Merkezi Müdürünü,
e) Mütevelli Heyet: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Beykent Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayakta veya yatırarak ağız, diş ve çene sağ-

lığı hizmeti vermek.
b) Diş hekimliği lisans, uzmanlık ve doktora programlarının yürütülebilmesi için ya-

pılması gerekli klinik uygulama derslerine (staj) ve araştırmalara olanak sağlamak.
c) Yardımcı sağlık personelinin eğitimine destek vermek.
ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Diş He-

kimliği Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gös-
teren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer
kurumlarla işbirliği yaparak onların öğrencilerinin uygulamalar ve araştırmalar yapmasına ola-
nak tanımak.

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ve niteliğini arttırmak.
e) Bilimsel araştırma ve uygulamaların gerçekleşmesi için gerekli koşulları hazırlamak

ve gerekli akademik desteği sağlamak.
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f) Çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak.
g) Ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.
Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu

hizmetin sunumunda fakültenin akademik ve idarî personelini, sağlık ve yardımcı sağlık per-
soneli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen; saha çalışmalarında ken-
dilerine destek verecek tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rek-
törlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

b) Toplumun ağız ve diş sağlığı için teşhis ve tedavi hizmeti vermek, ağız ve diş sağlığı
konusunda bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve sağlık politikalarına
katkıda bulunmak.

c) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ede-
rek bunların iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirmek.

ç) Uzmanlık alanları ve klinik dalları ile diğer disiplinler arasında toplum sağlığına yö-
nelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak.

d) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu ve özel sektör kuru-
luşlarıyla işbirliği yapmak, bu kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.

e) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını
ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyet-
lerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

f) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, ki-
tap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar
düzenlemek.

g) Sağlık alanında ulusal ve uluslararası kurumların işbirliğinde hizmet içi kurslar, eği-
tim programları, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bilimsel görüşler sun-
mak ve katılımcılara sertifika düzenlemek.

ğ) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili
araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

h) Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında gi-
rişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyat ve ameliyathaneler ile hastaların
ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve
konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

ı) Merkezin amaçlarıyla ilgili olan kurum ve kuruluşlar ile ortak projelerin geliştiril-
mesine imkân sağlamak.

i) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrul-
tusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve
benzeri hizmetleri vermek.

j) Fakülte ile işbirliği halinde diş hekimliği ve ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal
ve uluslararası kurumlar ile anlaşmalar yaparak sertifika ve eğitim programları düzenlemek,
diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar ve benzeri faa-
liyetler organize etmek, bilimsel görüşler sunmak.

k) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve
diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık uygulama ve araştırma faaliyet-
lerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve se-
minerler düzenlemek.

l) Mütevelli Heyeti, Rektör ve Merkez organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetleri
yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu,
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b) Merkez Müdürü (Başhekim),
c) İdari Direktör.
Yönetim Kurulu
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü (Başhekim), Merkez Müdür Yar-

dımcısı (Başhekim Yardımcısı), İdari Direktör ile Üniversitede görevli bilhassa ağız ve diş sağ-
lığı konusunda deneyimi olan iki öğretim elemanından oluşur. Görev süresi sona eren üyeler
tekrar görevlendirebilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Merkez Müdürüdür (Başhekim). Yönetim Kurulu;
Merkez Müdürü (Başhekim) başkanlığında yılda dört kez, önceden belirlenen gündem ile top-
lanır. Merkez Müdürü (Başhekim) olmadığı zaman Merkez Müdür Yardımcısı başkanlığa ve-
kâlet eder. Merkez Müdürü (Başhekim), Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, üyeler çekimser oy
kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün (Başhekim) oyu yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır. Kurulun raportörlüğünü, alınan kararların uygulama ve takibini Merkez Mü-
dür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı) ve İdari Direktör yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim organlarına bağlı birimlerce veya çalışma grubu ve komitelerce hazırlanan

raporları, teklif ve projeleri görüşerek karara bağlamak.
c) Yıllık akademik faaliyet raporu, plan ve programları karara bağlamak.
ç) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, ünite, komite veya komisyonların çalışma

usul ve esaslarını belirlemek.
d) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.
e) Ağız ve diş sağlığı alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Müte-

velli Heyetinin onayına sunmak üzere teklif hazırlamak.
f) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu

hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak.
Müdür
MADDE 10 – (1) Merkez Müdürü (Başhekim) Rektörün önerisi üzerine Mütevelli He-

yeti Başkanı tarafından iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü
(Başhekim) yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü (Başhekim) aynı zamanda sağlıkla il-
gili diğer ünite ve birimlerin de yöneticisidir. Merkez Müdürü (Başhekim), gerektiğinde Rek-
törün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir.
Merkez Müdürü (Başhekim) görevi başında olmadığı zaman Merkez Müdür Yardımcısı (Baş-
hekim Yardımcısı) kendisine vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Müdürünün (Başhekim) görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim

Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
b) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri

almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak, belirli periyotlarda Merkezin tüm hizmetlerini
denetlemek veya denetlettirmek.

c) Merkezin insan kaynakları ihtiyacını belirlemek, temin etmek ve gerekirse araştırma
ve proje çalışma ekiplerini kurmak.

ç) Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı) ve İdari Direktörün görevlendi-
rilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

d) Hastaların ve sağlık personelinin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin
geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla sağlık teknolojisi alanındaki değişen dinamiklerin Mer-
keze taşınmasına öncülük etmek.

e) Kamu kurum ve kuruşları ve akademik çevrelerde Merkezi temsil etmek, hekimlerin
mesleki sorunlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere projeler hazırlamak.
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f) Merkezin araştırma, sağlık, idari, teknik destek hizmet üniteleri ile bağlı birimlerinin
amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkili, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını
sağlamak.

g) Faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.
ğ) Merkez ve bağlı birimlerinde oluşturulan proje grubu, ünite, komite ve komisyonların

işleyişini denetlemek.
h) Hekimlerin ve sağlık personelinin rapor ve izin gibi sebeplerle geçici olarak görev

yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak.
ı) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık eğitiminde bulunanların eğitim ve

pratiklerini geliştirmek, Merkezdeki hizmetlere katkılarını arttırmak üzere Dekanlık ve anabilim
dalı başkanları ile ortak programlar düzenlemek.

i) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek.
j) Merkez ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı)
MADDE 12 – (1) Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı); Diş Hekimliği

Fakültesi öğretim elemanları arasından, Rektörün ve Merkez Müdürünün (Başhekim) önerisi
üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından bir yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi
biten Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı) yeniden görevlendirilebilir. Merkez
Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı), gerektiğinde Rektörün ve Merkez Müdürünün (Baş-
hekim) teklifi üzerine, Mütevelli Heyetinin onayı ile bir yıllık süre dolmadan da görevinden
alınabilir. Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı) görevi başında olmadığı zaman
Merkez bünyesinde kendisinin belirleyeceği bir hekim vekâlet eder.

Merkez Müdür Yardımcısının (Başhekim Yardımcısı) görevleri
MADDE 13 – (1) Merkez Müdür Yardımcısının (Başhekim Yardımcısı) görevleri şun-

lardır:
a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve uygula-

maya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinas-

yon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek.
c) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi

hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek.
ç) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının

karşılanmasına katkı sağlamak.
d) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli

geliştirilmesine katkı sağlamak.
e) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak.
f) Merkez ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
İdari Direktör
MADDE 14 – (1) İdari Direktör; sağlık sektöründe deneyimli kişiler arasından Rektö-

rün ve Merkez Müdürünün (Başhekim) önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından iki
yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten İdari Direktör yeniden görevlendirilebilir.
İdari Direktör, gerektiğinde Rektörün ve Merkez Müdürünün (Başhekim) teklifi üzerine, Mü-
tevelli Heyetinin onayı ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. İdari Direktör görevi
başında olmadığı zaman Merkez bünyesinde kendisinin belirleyeceği idari personel vekâlet
eder.

İdari Direktörün görevleri
MADDE 15 – (1) İdari Direktörün görevleri şunlardır:
a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihti-

yaçların giderilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalış-
maları yürütmek.

b) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunu ha-
zırlamak.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 25 Ekim 2017 – Sayı : 30221



c) Merkez ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlamak.
ç) Merkezin klinik, ameliyathane, hasta kabul ve taburcu, tıbbi dokümantasyon ve arşiv,

teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin
amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını
sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve gi-
derilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim alt
yapı imkânlarını oluşturmak.

d) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetimi,
koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

e) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri
belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

f) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü ihtiyacının tespiti, zamanında
temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde
bulunmak.

g) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulan-
masını ve denetimini sağlamak.

ğ) Merkez ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Klinik sorumlusu ve görevleri
MADDE 16 – (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalının kad-

rolu öğretim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından ilgili anabilim dalı akademik
kurul kararı ile bir yıl süre için belirlenerek Dekanlığa her yılın en geç son iş gününe kadar
bildirilmek üzere Dekan tarafından görevlendirilir.

(2) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde çalıştırılmasından, gerekli kayıtların tutulmasından ve korunmasından, alt yapı
ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından ve klinikte sunulan tıbbi uygulamalar-
dan Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan stajyer öğrenciler, doktora/uzmanlık öğ-
rencileri ve mezuniyet sonrası eğitim alan ve/veya hizmet veren diş hekimlerinin bu Yönetmelik
hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dışındaki perso-
nelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik sorumlusuna aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri
MADDE 17 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis,

poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Merkez Mü-
düre (Başhekim) karşı sorumludur.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hiz-
met ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite,
ünite kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Merkezde gerçekleştirilecek staj, uygulama ve araştırmalarda Diş Hekimliği Fakül-
tesi dışındaki birimlerin stajyerleriyle ilgili idari ve adli problemlerde, ilgili birim amiri so-
rumludur. Merkez sadece kendi bünyesinde çalışan veya staj yapan kişiler kaynaklı idari ve
adli durumlardan sorumludur.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Kültür Üniversitesinden:
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesinde ön lisans ve

lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretimi düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kültür Üniversitesinde ön lisans ve lisans

düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek

için, bölüm veya program başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) AKTS kredisi: AKTS’ye göre belirlenmiş öğrenci iş yükünü ifade eden ölçü birimini,
ç) Akademik paket: Ön lisans ve lisans programları ile program çıktılarının ve ilgili

programda yer alan derslerin içeriklerinin, başarı koşullarının, öğrenme çıktılarının yer aldığı
kılavuzu,

d) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav
tarihleri gibi benzeri faaliyetlerin tarihlerini içeren takvimi,

e) Ara sınav: Bir dersin yarıyıl içi sınavını,
f) Bahar yarıyılı: Çift sayılı yarıyılları,
g) Bütünleme sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı yerine geçen sınavı,
ğ) Fakülte: İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı fakülteleri,
h) Genel Not Ortalaması (GNO): Öğrencinin almış olduğu tüm derslerin AKTS kredi-

lerinin başarı notları ile çarpımının toplam değerinin ortalamaya katılan, başarı notu P, E, V, Y,
Z olan dersler hariç almış olduğu derslerin kredi toplamına bölümünü,

ı) Güz yarıyılı: Tek sayılı yarıyılları,
i) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
j) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
k) Meslek yüksekokulu: İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde eğitim veren meslek

yüksekokullarını,
l) Müdürlük: İlgili yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğünü,
m) Mütevelli Heyeti: İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
n) Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (ÖBYS): İstanbul Kültür Üniversitesinde kullanılan

ÖBYS adı verilen öğrenci bilgi yönetim sistemi programını,
o) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB): İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığını,
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ö) Öğrenim ücreti: Öğrencinin öğretim programına devam edebilmesi ve öğrencilik
haklarından yararlanabilmesi için ödemesi gereken ücreti,

p) Rektörlük: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünü,
r) Seçimlik alan dersi (SA): Zorunlu dersler dışında, meslekle ilgili formasyonu tamam-

layan, ilgili bölüm/program tarafından belirlenen ve öğrencinin alan içinden isteği doğrultu-
sunda aldığı dersi,

s) Seçimlik alan dışı ders (SAD): Zorunlu dersler dışında, genel kültür veya değişik
ilgi alanlarında, Senato tarafından belirlenen ve öğrencinin alan dışından isteği doğrultusunda
aldığı dersi,

ş) Senato: İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunu,
t) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,
u) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Kültür Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ü) Yarıyıl Not Ortalaması (YNO): Öğrencinin tamamladıkları yarıyılda almış olduğu

tüm derslerin AKTS kredilerinin başarı notları ile çarpımının toplam değerinin ortalamaya ka-
tılan, başarı notu P, E, V, Y, Z olan ve muaf olduğu dersler hariç almış olduğu derslerin kredi
toplamına bölümünü,

v) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonunda yapılan sınavını,
y) Yüksekokul: İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde eğitim veren yüksekokulları,
z) Zorunlu alan dışı ders: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen Atatürk İl-

keleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
tarafından öngörülen diğer dersleri,

aa) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul ile İlgili Esaslar

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kabul edilecek öğrenci

kontenjanlarını, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tespit eder.
(2) Üniversitenin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabulü; Ölç-

me, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına
veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararlarına göre yapılır.

(3) Yurt dışından öğrenci başvuru, kayıt ve kabul işlemleri ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

İlk kayıt işlemleri ve gerekli belgeler
MADDE 6 – (1) Üniversitenin herhangi bir eğitim-öğretim programına kayıt hakkı ka-

zanan öğrencilerin ÖBYS aracılığıyla kayıtları şahsen veya kayıtla ilgili özel vekâlet verdikleri
vekilleri aracılığıyla ÖİDB tarafından yapılır. Kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler Üni-
versite tarafından ilan edilir. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanlar kayıt yaptıramaz. Bu
durumdaki kişiler, kayıt yaptırmış olsalar bile kayıtları iptal edilir.

(2) Kesin kayıtlarını yaptıran öğrencilere, Üniversite öğrencisi olduklarını belirten fo-
toğraflı bir kimlik kartı ÖİDB tarafından verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin
verilebilmesi için, bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvurulması gerekir. Bu durumda öğrenciye Mü-
tevelli Heyeti tarafından belirlenen bedel karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

Yarıyıl kayıtları
MADDE 7 – (1) Kayıt yenileme işlemi, tüm mali yükümlülüklerin yerine getirilmesini,

yarıyıl öğrenim ücretinin ödenmiş olmasını ve derslere kayıt işlemlerinin tamamlanmasını içe-
rir. Hazırlık sınıfı ve değişim programına katılan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler, akademik
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takvimde belirtilen tarihler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Gerekli hallerde Senato
tarafından bu sürelerde değişiklik yapılabilir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunun kararıyla
uygun görülen öğrenciler, tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve o yarıyılın öğrenim
ücretini ödemeleri koşuluyla akademik takvimdeki ders ekleme-bırakma süresinin bitimine ka-
dar kayıt yaptırabilir. Yarıyıl kayıtları sırasında, öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler belirlenir
ve kaydı yapılır. Öğrenci değişim programlarına katılan ve ders alma süresi içinde değişim
programı çerçevesindeki uygulamaları tamamlanmayan öğrencilerin belirtilen tarihler içeri-
sinde kayıt yenilemeleri koşuluyla ders alma işlemleri ilgili yönetim kurulu tarafından karara
bağlanır. Kaydını yaptırmadığı yarıyıl, öğrencinin öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yaptırma-
dığı yarıyıllarda öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yatay ve dikey geçiş yoluyla kayıt, ilk kayıt ve intibak
MADDE 8 – (1) Yatay ve dikey geçişlerde kabul ve kayıt, ilgili mevzuat hükümlerine

göre yapılır.
(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı/mezun veya herhangi bir nedenle

ayrılmış olan öğrencinin; ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek Üniversitenin bir bölümü-
ne/programına yerleştirilmesi halinde, başarısız olduğu dersler dışında muafiyet talebi öğrenci
tarafından Üniversiteye ilk kaydını yaptırdığı tarihten itibaren yirmi iş günü içinde ilgili fakülte
dekanlığına veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne yapılır. Öğrencinin muafiyet talebi Üni-
versite öğrenimi süresince bir kereye mahsus olmak üzere değerlendirilir. Öğrencinin ders mua-
fiyet talebinde bulunması halinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliği kabul
edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanların okumuş olduğu ders-
lerden hangilerinin muaf sayılabileceği, ilgili bölüm veya program tarafından beş iş günü içinde
değerlendirilerek ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin intibakı yapılır. İlgili
dekanlık/müdürlük tarafından ÖİDB’ye iletilen sonuç, ÖBYS’ye işlenir ve öğrenciye yazılı
ve/veya e-posta yoluyla bildirilir. Öğrenci, ÖBYS’ye işlendiği tarihten itibaren beş iş günü içe-
risinde yapılan ders muafiyetlerine itiraz etme hakkına sahiptir.

(3) Öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda geçirdiği süreler 2547 sayılı Kanunda
öngörülen azami öğrenim süresinden düşülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim, Sınav ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar

Öğrenim ücreti
MADDE 9 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir ve eğitim-öğretim ücreti yıllık

alınır. Yıllık eğitim-öğretim ücretleri ve ödeme esasları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından be-
lirlenerek ilan edilir.

(2) Programlara devam edebilmek için öğrencinin, ilgili mevzuat hükümlerine göre
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemesi gerekir.

Yabancı dil eğitim-öğretimi ve yabancı dil seviye tespit sınavı
MADDE 10 – (1) Üniversitenin yabancı dilde eğitim-öğretim programları ile hazırlık

sınıfları dâhil Türkçe eğitim yapan programlarında izlenecek yabancı dil eğitim-öğretim esasları
Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencilerden, ilgili mevzuat hükümlerine göre; yabancı dil yeterliliğini belgelemek
suretiyle yabancı dil muafiyet sınavından muaf olan ve yabancı dil muafiyet sınavına girip ba-
şarılı olan öğrencilerin zorunlu yabancı dil dersleri yabancı diller bölümü tarafından harf başarı
notu ile değerlendirilir. Bu notlar öğrencinin GNO hesabına katılır. Yabancı dil muafiyet sına-
vına girip başarısız olanlar ya da muaf olmadıkları halde yabancı dil muafiyet sınavına girme-
yenler, zorunlu yabancı dil derslerinde, bu derslerin yer aldığı yarıyıllarda aldıkları harf başarı
notu ile değerlendirilir. Bu notlar öğrencinin GNO hesabına katılır.
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Eğitim-öğretim türleri ve modelleri
MADDE 11 – (1) Üniversitede örgün öğretim, ikinci öğretim, açık öğretim ve uzaktan

öğretim türlerinde eğitim ve öğretim yapılabilir.
(2) Uygulanacak olan eğitim-öğretim modeli/modelleri ilgili birimin teklifi ve Senato

kararı ile belirlenir.
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 12 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı yarıyıl sonu sınavları hariç, her biri en az yet-

miş iş gününü kapsayan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Gerekli hallerde bu süre Senato
tarafından değiştirilebilir. Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Uygun görülen öğretim programlarında, ikinci öğretim programları açılabilir. Bu
durumda öğretim süresi, Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanır.

(3) Açık öğretim ve uzaktan öğretim, Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.
(4) Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz öğretimi açılabilir ve öğrenciler bu öğretim sü-

resinde de ders alabilirler. Yaz öğretimi, Senatonun belirlediği esaslara göre düzenlenir.
(5) Eğitim-öğretim yılının kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süreleri

ve tarihleriyle ilgili hususlar, Senatonun onayladığı akademik takvimde belirtilir.
Eğitim-öğretim programları, dersler ve danışmanlık
MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim programları ilgili programdan mezun olabilmek için

başarı ile tamamlanması gereken teorik ders, laboratuvar, uygulama, proje, staj ve benzeri ça-
lışmalardan oluşur.

(2) Programlarda yer alacak teorik ders, laboratuvar, uygulama, proje, staj ve benzeri
çalışmaların saat değerleri, fakültelerde ve yüksekokullarda bölüm başkanlığınca, meslek yük-
sekokullarında yüksekokul müdürlüğünce ilgili kurullara önerilir. Program, ilgili kurulda kabul
edildikten sonra, Senatonun onayı ile kesinleşir. Bu programlarda yapılacak değişiklikler ile
açılacak veya kaldırılacak dersler hakkında aynı yöntem uygulanır.

(3) Eğitim-öğretim programında yer alan dersler; zorunlu, zorunlu alan dışı, seçimlik
alan ve seçimlik alan dışı olmak üzere gruplara ayrılır. Her öğrenci, kayıtlı bulunduğu prog-
ramdaki zorunlu dersleri ve zorunlu alan dışı dersleri almakla yükümlüdür.

(4) Bir eğitim-öğretim yılında açılacak SA ve SAD derslerden öğrenci alacağı dersleri,
kendi ilgi alanı ve isteği doğrultusunda, akademik danışmanının yardımıyla belirler.

(5) Her yarıyıl başında öğrencinin alabileceği dersler ile bunlarda yapılabilecek deği-
şiklikler, bu Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurularak, akademik danışmanın onayı
ile gerçekleştirilir. Ancak, gerekli hallerde, ilgili yönetim kurulunun kararı istenir.

(6) İlgili kurul tarafından belirlenen koşullar dâhilinde alınabilen derse, koşullu ders
denir. Koşullu dersler, bölüm/program başkanlığınca ilgili kurula önerilir, bu kurulun ve Se-
natonun onayından sonra kesinleşir.

(7) Zorunlu alan dışı dersler ve gerektiğinde diğer dersler Senato kararı ile uzaktan öğ-
retim yoluyla da verilebilir.

(8) Akademik danışmanlar kayıt süresi içerisindeki haftalık programlar ile odalarında
bulunacakları saatleri ilan ederler. Programı uygulayamayacak olması durumunda ilgili
bölüm/program başkanı bu danışman yerine kayıt süresince bir akademik danışman görevlen-
dirir ve ilgili öğrencilere duyurur.

Ders yükü, ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme
MADDE 14 – (1) Her yarıyıl için ilgili eğitim-öğretim programında gösterilen derslerin

AKTS kredileri toplamı, o yarıyılın normal ders yüküdür. Öğrencinin alabileceği dersler, 13 üncü
maddeye göre belirlenir. Ancak öğrenci birinci ve ikinci yarıyılın normal ders yükünü almak
zorundadır. Bu ders yüklerinden çekilemez/bırakamaz ve fazla ders yükü alamazlar.
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(2) Son iki yarıyılda (ön lisans için üçüncü ve dördüncü yarıyıl, lisans için yedinci ve
sekizinci yarıyıl) olan öğrenciler hariç, herhangi bir yarıyılda bir öğrencinin kredi yükü 17
AKTS kredisinden az olamaz. Normal ders yükünden fazla kredi almak isteyen öğrencilerin
durumu, 19 uncu maddeye göre değerlendirilir.

(3) Öğrenciler; 19 ve 20 nci maddelerde belirtilen ders yükü ile ilgili kısıtlamalar saklı
kalmak koşulu ile akademik takvimde belirtilen süreler içinde, kendi istekleri ve akademik da-
nışmanlarının onayı ile yarıyıl kayıtları sırasında almış oldukları derslerden bazılarını bıraka-
bilir/dersin şube değişikliğini yapabilir ve/veya yeni dersler alabilir.

(4) Öğrenci; yarıyıl başından itibaren, derslerin bitiminden dört hafta önce, 19 ve 20 nci
maddelerde belirtilen ders yükü ile ilgili kısıtlamalar saklı kalmak koşulu ile akademik tak-
vimde belirtilen süreler içinde, kendi isteği ve akademik danışmanının onayı ile her yarıyıl en
çok bir dersten çekilebilir.

Ders ve uygulamalara devam
MADDE 15 – (1) Öğrenciler; ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya rek-

törlüğe bağlı bölümlerin belirlediği esaslar doğrultusunda derslere, laboratuvar, uygulama ve
projelere devam etmek, yarıyılı kapsayan her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gör-
düğü her yarıyıl başında akademik pakette bölüm/program/öğretim elemanı tarafından ilan edi-
len diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim ele-
manı tarafından izlenir. Ancak, ara sınav tarihlerini kapsayan raporları kabul edilenler hakkında,
26 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 16 – (1) Öğrencilere, bir yarıyılda, bitirme projesi, proje, staj ve benzeri ders-

ler dışında her dersten en az bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı ve yarıyıl sonu bütünleme sı-
navı uygulanır. Öğretim elemanı, uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri çalış-
maları ara sınav olarak değerlendirebilir ve sonuçlar akademik takvimde belirtilen süre içinde
öğrencilere ÖBYS üzerinden ilan edilir. Her yarıyıl sonunda öğrencilere başarı notu verilirken,
ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ya da yarıyıl sonu bütünleme sınavı sonuçları, yarıyıl içi çalış-
maları ve derse devamları göz önünde tutulur. Ağırlıkların belirlenmesinde ilgili öğretim ele-
manı yetkilidir. Öğretim elemanı, yarıyıl başında değerlendirme ölçütlerini öğrencilere duyurur
ve ilgili bölüm/program başkanlığına bilgi verir. Dersle ilgili tüm evrak, yarıyıl sonunda bö-
lüm/program başkanlığına teslim edilir.

(2) Bir yarıyılda bitirme projesi veya proje gibi dersler için, yapılan değerlendirme so-
nucunda oluşan ders başarı harf notları fakülte/meslek yüksekokulu, bölüm/programlarda ge-
rekli görüldüğü hallerde ilgili yönetim kurulu tarafından oluşturulacak kurullar tarafından be-
lirlenir.

(3) İş yeri uygulamaları veya stajlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre uygu-
lanır. Eğitim-öğretim programında yer alan bütün derslerini başaran öğrenciler dâhil tüm öğ-
rencilerden staj çalışmasını her yarıyıl başına kadar tamamlamayan ya da başarısız olan öğ-
renciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenileme işlemini yapmak ve iş yeri uy-
gulamaları veya stajlar için kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve yarıyıl sonu bütünleme sınavları, tarihleri ve so-
nuçları ÖBYS’de öğrenciye ilan edilir.

(5) Yarıyıl sonu bütünleme sınavına, mezuniyet koşulunu yerine getirmiş olanlar hariç,
ilgili yarıyıl sonunda kayıtlı olduğu derslerden C’nin altında notu olan öğrenciler katılabilir.
İlgili yarıyıl sonunda oluşan en yüksek not başarı notudur.
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Başarı notları
MADDE 17 – (1) Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından

biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:
a) Notlar Katsayı

A 4,0
A- 3,7
B+ 3,3
B 3,0
B- 2,7
C+ 2,3
C 2,0
C- 1,7
D+ 1,3
D 1,0
D- 0,7
F 0,0

b) Ayrıca, aşağıdaki harf notlarından;
1) P: Ders devam ediyor,
2) E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik,
3) V: Dersten çekilmiş,
4) Y: Başarılı,
5) Z: Başarısız
olarak tanımlanır.
(2) Herhangi bir dersten F ve Z notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.
(3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye F notu verilir.
(4) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğ-

renciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde
eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili
öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm/program başkanı karar verir ve durumu ÖİDB’ye
bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamla-
yamayan öğrencinin notu ise F’ye dönüşür.

(5) V notu, dersten çekilen öğrenciye verilir.
(6) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış, ayrılmış ya da mezun olmuş

olan öğrencilerin Üniversiteye kayıt yaptırmaları ve muafiyet talebinde bulunmaları halinde
daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edi-
len derslere Senato tarafından kabul edilen not dönüşümlerine göre başarı notu verilir.

(7) Diğer sistemlerdeki notların Üniversite not sistemine dönüşüm esasları Senato ta-
rafından belirlenir.

Notların açıklanması
MADDE 18 – (1) Başarı notları, ÖBYS sisteminin öğretim elemanlarının erişimine

açık olduğu süre içinde verilerek ilgili öğretim elemanının onayı ile kesinleşir. Her yarıyıl so-
nunda başarı notları ilgili bölüm/program başkanı tarafından, akademik takvimde belirtilen ta-
rihe kadar, ilgili dekanlığa, yüksekokul müdürlüğüne veya Rektörlüğe topluca teslim edilir. İl-
gili dekanlık, yüksekokul müdürlüğü veya Rektörlük sonuçları ÖİDB’ye bildirir.

(2) Öğrencilerin başarı notları, GNO’ları ve toplam kredi güncellemeleri akademik tak-
vimde belirtilen tarihte ÖBYS’de ilan edilir.

25 Ekim 2017 – Sayı : 30221                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



(3) Notlarda bir değerlendirme hatası olup olmadığının belirlenmesini isteyen öğrenci,
akademik takvimde ilan edilen tarihlerde iki iş günü içinde ÖİDB’ye başvuruda bulunur. Baş-
vurular, ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından kurulan ve en az üç öğretim üyesinden/öğ-
retim görevlisinden/okutmandan oluşan bir komisyonca, başvuruların bitiş süresinden itibaren
üç iş günü içinde değerlendirilir. Sonuç, dekanlık, meslek yüksekokulu müdürlüğü veya Rek-
törlük kanalıyla ÖİDB’ye bildirilir.

(4) Başarı notlarında herhangi bir hata olması halinde, ilgili öğretim elemanının hatayı
gerekçeli bir yazıyla öğrencinin kayıtlı olduğu dekanlık ya da müdürlüğe en geç ilgili yarıyılın
yarıyıl sonu bütünleme sınav tarihlerine kadar bildirmesi gerekir. Sonuç, ilgili dekanlık ya da
müdürlük tarafından ÖİDB’ye bildirilir.

(5) Her türlü sınav kâğıdı ve ders başarı listeleri sınava giriş tarihinden itibaren iki yıl
süre ile saklanır.

Not ortalamaları ve öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesi
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, tamamladıkları yarıyılda almış ol-

dukları derslere ait başarı notları kullanılarak hesap edilen YNO ve kayıtlı oldukları eğitim-
öğretim programında almış oldukları tüm derslere ait başarı notları kullanılarak hesap edilen
GNO ile izlenir.

(2) YNO, öğrencinin o yarıyıl izlediği derslerin her birinden aldığı başarı notlarına kar-
şılık gelen katsayılar ile derslerin AKTS kredi değerlerinin çarpılmasıyla bulunan sayıların top-
lamının, aynı derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesi ile elde edilir. GNO ise, öğ-
rencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programına başlamasından itibaren aldığı ve muaf sa-
yıldığı derslerin tümü göz önüne alınarak aynı yöntemle hesaplanır. YNO ve GNO noktadan
sonra iki hane olarak ifade edilir.

(3) Not ortalamalarının hesabında, A’dan F’ye kadar olan notlar hesaba katılır. P, E, V,
Y, Z notları hesaba katılmaz. Ancak, öğrencinin toplam kredi hesabında P,Y ve Z notları de-
ğerlendirmeye alınır. GNO’nun hesaplanmasında, tekrar edilen derslerde alınan en yüksek not
dikkate alınır.

(4) GNO’ları 2,00 ve daha yüksek olan öğrenciler başarılı öğrenci sayılır. Başarılı öğ-
renciler, içinde bulundukları yarıyılın normal ders yüküne ek olarak en fazla 16 AKTS kredilik
ders alabilir. Ancak, zorunlu stajlar fazla ders yüklerine dâhil değildir.

(5) GNO’ları 2,00’dan düşük olan öğrenciler, başarabilir öğrenci sayılırlar. Başarabilir
öğrenciler, staj hariç olmak üzere içinde bulundukları yarıyılın normal ders yükünden fazla
ders alamaz. Başarabilir öğrenci iken GNO’sunu 2,00 ve üzerine çıkartan öğrenciler başarılı
öğrenci olarak öğrenimlerine devam ederler.

(6) Ön lisans ve lisans program sürelerinin son iki yarıyılında (Ön lisans için üçüncü
ve dördüncü yarıyıl, lisans için yedinci ve sekizinci yarıyıl) olan başarabilir öğrenciler, alabi-
lecekleri ders yüküne ek olarak staj hariç olmak üzere en çok 8 AKTS kredilik fazla ders ala-
bilir.

(7) Her eğitim-öğretim yılı başında GNO, öğrencinin tamamladığı son yarıyıl veya ka-
tılmış ise yaz öğretimi sonundaki genel not ortalamasına göre belirlenir.

(8) Bir öğrencinin yaz öğretiminde bir dersi başka bir yükseköğretim kurumundan al-
ması halinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(9) Başarısız dersi olmaması koşulu ile herhangi bir eğitim-öğretim yılı sonundaki
GNO’ları 3,00-3,49 olan öğrenciler onur öğrencisi, GNO’ları 3,50-4,00 olan öğrenciler yüksek
onur öğrencisi olarak kabul edilir. Bu öğrencilere ÖBYS’de başarı belgesi düzenlenir.
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Ders tekrarı
MADDE 20 – (1) Başarılı ve başarabilir öğrenciler F, Z ve V notu aldıkları zorunlu

dersleri, yaz öğretimi haricinde, bağlı bulundukları ön lisans/lisans programında açıldıkları ilk
yarıyılda alırlar. Bir öğrencinin F, Z ve V notu aldığı derslerin AKTS kredi toplamı stajlar hariç
olmak üzere içinde bulunduğu yarıyılın normal ders yükünü aşıyorsa, öğrenci stajlar hariç ol-
mak üzere normal ders yükü kadar F, Z ve V notu aldığı dersleri tekrar almak zorundadır.

(2) Başarılı öğrenciler ve başarabilir öğrenciler ise 19 uncu maddede belirtilen hükümler
çerçevesinde fazla kredi haklarını yeni ders alarak ve/veya F, Z ve V notu aldığı dersler ara-
sından seçerek kullanabilir.

(3) Başarı sağlanamayan veya V notu alınan SA veya SAD ders yerine, programda yer
alan başka bir SA veya SAD ders alınabilir.

(4) Öğrenciler, GNO’larını yükseltmek amacıyla, ders yükü ile ilgili hükümler saklı
kalmak koşuluyla, C-, D+, D ve D- notu aldıkları dersleri tekrarlayabilirler. 22 nci maddede
belirtilen mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler, bu haktan yararlanamazlar.

Öğrenim süresi
MADDE 21 – (1) Üniversitede ön lisans eğitim-öğretim programlarının normal süresi

dört, lisans eğitim-öğretim programlarının normal süresi sekiz yarıyıldır. Yabancı dil hazırlık
sınıfları bu sürelere dâhil değildir.

(2) Öğrencinin bulunduğu yarıyılın ve sınıfın, ilgili lisans veya ön lisans programının
ders programında yer alan yarıyıllık kredi yükü esas alınarak ve öğrencinin F, Z ve P notu ha-
ricinde başarı notu belirlenerek oluşan tüm derslerin AKTS kredi yükü üzerinden aşağıdaki bi-
çimde hesaplanır:

(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere, ilgili mev-
zuat hükümlerine göre ön lisans diploması verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mezuniyet Koşulları, Diplomalar, Disiplin İşlemleri, Kayıt Sildirme ve

İlişik Kesme, Kayıt Dondurma ve Mazeretler

Mezuniyet koşulları ve diplomalar
MADDE 22 – (1) Kayıtlı oldukları ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının

tüm gereklerini yerine getiren, GNO’su 2,00 veya daha yüksek olmak koşulu ile ön lisans için
en az 120 AKTS kredisine, lisans için en az 240 AKTS kredisine sahip olan öğrenciler, mezu-
niyet koşullarını sağlamış sayılırlar. Bunlardan, mezuniyet şartlarını yerine getirerek ilişik kes-
me işlemlerini gerçekleştirenlere;

a) Mezuniyet koşullarını, kayıtlı oldukları fakülte ve bölümlerde yerine getiren öğren-
cilere, bitirdikleri eğitim-öğretim programının özelliklerini belirten bir lisans diploması,
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b) Mezuniyet koşullarını, kayıtlı oldukları meslek yüksekokulu programlarında yerine
getiren öğrencilere, bitirdikleri eğitim-öğretim programının özelliklerini belirten bir ön lisans
diploması,

c) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus olmak üzere ve daha sonra diploma
ile değiştirilmek üzere öğrencilere geçici mezuniyet belgesi

verilir.
(2) Üniversiteden mezun olanlara, GNO’larını, devam ettikleri bölüm ya da programda

aldıkları ders, proje, laboratuvar, bitirme projesi, staj, atölyeler ve bunlardan sağladıkları ba-
şarıyı gösteren bir öğrenim belgesi verilir. Bunun dışında ek olarak, Senato kararları çerçeve-
sinde, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca, bilgisayar, yabancı dil veya meslekle ilgili diğer
formasyon tamamlayıcı alanlarda ulaştıkları aşamayı belirten belgeler de verilebilir.

(3) GNO’su 3,00-3,49 aralığında olan mezunlara onur başarı belgesi, GNO’su 3,50 ve
üstü olan mezunlara yüksek onur başarı belgesi verilir.

(4) 24 üncü maddede belirtilen ilişik kesme işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerin, ken-
dilerine veya resmi vekâlet verdikleri vekillerine diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile
ekleri verilir.

(5) Geçici mezuniyet belgesini veya diplomasını kaybedenler ülke çapında dağıtımı ya-
pılan bir gazeteye kayıp ilanı verirler. Bu ilanda kayıp edilen belgenin tam adı, nereden alındığı,
mezuniyet tarihi ve kaybedilmesinden dolayı geçersiz olduğu belirtilir. Belgesini kaybeden
kişi, bir dilekçe ekinde kayıp ilanın çıktığı gazeteyi (gazeteleri) ÖİDB’ye teslim eder.

Disiplin
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçe-
vesinde yürütülür. Disiplin cezası nedeniyle üniversiteden uzaklaştırılan öğrenciler, bu süre
içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Bu süre içinde ödenen ücretler iade edilmez.

Kayıt sildirme ve ilişik kesme
MADDE 24 – (1) Üniversite ile ilişik kesme işlemlerinde, kayıt sildirmek isteyenlerin,

kaydı silinenlerin, Üniversiteden çıkarılan ve mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların,
diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için taraflarına tahakkuk
ettirilmiş bulunan öğrenim ücretini ve diğer ücretlerin tamamını ödemesi ve Üniversitenin ilgili
birimleri tarafından onaylanan ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

(2) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler ya da Üniversiteden kayıt silme ile ilgili resmi
vekâlet verdikleri vekilleri aracılığıyla ilişik kesme işlemini yapmak üzere bir dilekçe ile
ÖİDB’ye başvururlar. Bu öğrencilerin ilişik kesme işlemlerini tamamlamaları şartıyla kayıtları
silinir ve ayrılmak için başvurdukları tarih itibariyle ÖİDB tarafından Üniversite ile ilişikleri
kesilir. Bu öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yarıyıla isabet eden öğrenim ücreti iade edilmez. İli-
şik kesme ve kayıt silme işlemleri tamamlanan öğrencilerin istemeleri halinde, kendilerine öğ-
renim durumlarını gösteren bir belgeyle birlikte kayıt sırasında ÖİDB’ye teslim ettiği diplo-
maları ve diğer belgeleri şahsen ya da Üniversiteden kayıt silme ile ilgili resmi vekâlet verdik-
leri vekillerine de verilir. Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona erer.

Kayıt dondurma ve kayıt açtırma
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin kayıt dondurabilmesi için ilgili yarıyıla ait kayıt işle-

melerini tamamlamış ve öğrenim ücretini ödemiş olmaları gerekir. Öğrenciler, kayıt dondurma
ve kayıt açtırma başvurularını, ÖİDB’ye yaparlar. Bu başvurular, ilgili yönetim kurulu tara-
fından karara bağlanır. Kayıt dondurma işlemi akademik takvimde ilan edilen süreler içinde
yapılır. Kayıt dondurma işlemlerinde ilgili yarıyıl için varsa ders kayıtları iptal edilir.
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(2) Öğrencilerin bir seferde iki yarıyıl, tüm öğrenim sürelerinde toplam dört yarıyıl
kayıt dondurma hakkı vardır. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bir seferde
tüm kayıt dondurma hakkı kullanılabilir. Bu süreler, öğrenim süreleri dışında tutulur. Ancak
öğrenci, kaydını dondurduğu süre içinde yapılan sınavlara giremez, girdiği takdirde aldığı not
geçersiz sayılır.

(3) Kaydı dondurulan öğrenciler, bu süre içinde izinli sayılırlar.
(4) Kayıt dondurma durumunda, ödenen öğrenim ücreti iade edilmez. Kayıt açtırılan

eğitim-öğretim yılının öğrenim ücretinden mahsup edilir.
(5) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde

dondurulabilir:
a) Öğrencinin, bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporuyla belgelenmiş, sağlıkla il-

gili mazeretinin olması,
b) Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,
c) Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması,
ç) Öğrencinin, yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini beyan etmesi,
d) Yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası alan öğrenciler

dışında, öğrencinin tutukluluk ve mahkûmiyet hâli,
e) İlgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen ekonomik, ailevi ve benzeri

nedenlerin ortaya çıkması.
(6) Kayıtları dondurulmuş öğrenciler, sürenin bitiminde yarıyıl kayıtlarını yenileyerek

öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Sağlık nedeni ile kayıtlarını dondurmuş olan
öğrenciler, süresinden önce kayıt açtırmak isterlerse, sağlık durumlarının düzeldiğini sağlık
raporu ile belgelendirmek zorundadırlar.

(7) İki yarıyıl kayıt dondurmuş olan öğrenciler, kayıtlarının dondurulmuş olduğu ilk
yarıyılın sonunda, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, kayıt açtırabilirler.

(8) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri ve-
rilmez.

Mazeretler
MADDE 26 – (1) Yarıyıl sonu sınavlarının ve yarıyıl sonu bütünleme sınavlarının ma-

zereti yoktur. Ancak, Rektörlük veya Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirmeleri
nedeniyle yarıyıl sonu sınavı ve yarıyıl sonu bütünleme sınavlarına giremeyen öğrenciler için
mazeret sınav hakkı tanınır.

(2) Kayıt dondurma dışında, öğrencilerin ara sınavlar ile ilgili mazeretleri, aşağıda be-
lirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dikkate alınabilir:

a) Bir sağlık kurumundan alınan ve Üniversite tarafından onaylanan sağlık raporu veya
resmi belge,

b) Vefat ve defin tarihleri ile akrabalığın belgelenmesi kaydıyla, bir yakınının vefatı,
c) Belgelenmesi kaydıyla Üniversitedeki derslerin sınav saatlerinin çakışması, ÖSYM

tarafından yapılan sınavlar, toplumsal olaylar, kazalar ve doğal afetler,
ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle as-

kere alınması,
d) Burs, staj gibi imkânların doğması veya Üniversite tarafından görevlendirilmesi gibi

nedenlerle öğrencinin Üniversite dışında bulunması,
e) Öğrencinin tutukluluk hali,
f) İlgili yönetim kurulu tarafından kabul edilebilecek diğer hallerin ortaya çıkması hali.
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(3) Haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerden, sağlık raporu alan öğrencilerin rapor
süresinin bitimini izleyen beş iş günü içinde; sağlık sorunları dışında mazereti olan öğrencilerin
ise mazeretin meydana geldiği tarihten sonraki beş iş günü içinde mazeretlerine ilişkin belge-
lerini ilgili bölüm/program başkanlığına teslim etmeleri gerekir. İlgili bölüm/program başkan-
lığı, ara sınavlar ile ilgili mazeretleri karara bağlayarak, gerekirse mazeret sınavı yapar veya
öğrenciye eksik olan çalışmalarını tamamlama hakkı verir. Mazereti kabul edilen öğrenci, ma-
zeretli olduğu süre içinde yapılan sınavlara giremez, girdiği takdirde aldığı not geçersiz sayılır.

(4) Mazeret sınavına giremeyen öğrencilere bir daha mazeret sınavı yapılmaz.
(5) Kayıt dondurma dışında haklı ve geçerli nedenlerle izinli sayılan, tutukluluğu ta-

kipsizlik veya beraat kararı ile sona eren veya sağlık raporu alan öğrenciler, raporlu veya izinli
geçen süreler için, öğrenim ücretini öderler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler
MADDE 27 – (1) İlgili yönetim kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu engelli öğren-

cilerin eğitim-öğretim, sınavlar ve Üniversite içindeki ulaşımı konusunda imkânları sağlar ve
önlemleri alır.

Tebligat
MADDE 28 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

ya da daha sonra öğrencilik işlemlerinde beyan ettiği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak,
her bir öğrencinin Üniversite tarafından verilen e-posta adresine gönderilmek veya ilgili fa-
kültede/müdürlükte/yüksekokulda ilan edilmek ya da ÖBYS üzerinden duyurulmak suretiyle
tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından verilen veya dilekçe ile ÖİDB’ye başvurmak sure-
tiyle bildirdiği e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli e-postalarını takip etmek, Üni-
versiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştiği takdirde yeni adresini ÖİDB’ye yazılı olarak
bildirmek zorundadır. Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle Üniversite tarafından verilen e-
posta adresinin aktif olmaması durumunda e-postanın gönderildiği, yanlış veya eksik adres be-
yan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar da tebliğ edilmiş sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu
kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 5/11/2012 tarihli ve 28458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihin-

den önce kayıtlı öğrencilere, kazanılmış hakları ve öğretim bütünlüğü göz önünde tutularak
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında yü-

rürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/28  

KARAR NO : 2013/69 

Mahkememizin 20/03/2013 tarih, 2013/28 esas ve 2013/69 karar sayılı ilamı ile Mustafa 

ve Meryem oğlu, 1963 Lazkiye doğumlu Ali Ahmet, Muhammed ve Sebiha oğlu 1965 Lazkiye 

doğumlu Abdurrahman Muhammed ve Hüseyin ve Vecihe oğlu 21/07/1973 Lazkiye doğumlu 

Ahmet Hacıali hakkında eĢyayı gümrük iĢlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma suçundan açılan 

kamu davasında sanıklar hakkında CMK'nun 223/2-a maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine, 

gümrük vergilerinin tahsili için kararın bir örneğinin gümrük idaresine gönderilmesine, karar 

verilmiĢ olup, tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay Temyiz Yolu açık olmak üzere Sanıklar 

Ali Ahmet, Abdurrahman Muhammed ve Ahmet Hacıali'ye karar tebliğ edilememiĢ ve karar 

Katılan Yayladağı Gümrük Müdürlüğü tarafından temyiz edilmiĢtir. 

7201 sayılı Kanunun 28 - 29 maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 

suretiyle kendilerine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 sonra 

kesinleĢeceği hususu ilan olunur. 8235 

————— 

ESAS NO : 2015/208 

KARAR NO : 2016/148 

Mahkememizin 16/03/2016 tarih, 2015/208 esas ve 2016/148 karar sayılı ilamı ile Ubeyde 

ve Fatma oğlu, 01/01/1986 Lazkiye doğumlu, sanık Hessan Fahsa hakkında eĢyayı gümrük 

iĢlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma suçunu iĢlediği sabit olmakla 5607 Sayılı Kanunun 3/5, 

3/10 (l-2.cümleler) Md., TCK 62/1, 52/2. Md gereğince, sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve toplam 100,00 TL 

adli para cezası ile cezalandırılmasına, suça konu emvallerin TCK'nun 54. Md. müsaderesine, 

suçta nakil vasıtası olarak kullanılan 31 E 1126 plaka sayılı aracın iyi niyetli üçüncü kiĢiye ait 

olduğu anlaĢılmakla TCK'nun 54. Maddesi uyarınca müsaderesine yer olmadığına, araç 

üzerindeki tedbir Ģerhinin ise karar kesinleĢtiğinde kaldırılmasına, sanığın yokluğunda karar 

verilmiĢ olup, tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay Temyiz Yolu açık olmak üzere Sanığa 

karar tebliğ edilememiĢ ve karar Katılan Yayladağı Gümrük Müdürlüğü vekili Tarafından temyiz 

edilmiĢtir. 

7201 sayılı Kanunun 28 - 29 maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 

suretiyle kendilerine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 sonra 

kesinleĢeceği hususu ilan olunur. 8236 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZLAR SATIġ YÖNTEMĠ ĠLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından 4046 sayılı 

ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taĢınmazlar 

―satıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 

 

Sıra 

No SatıĢa Konu TaĢınmaz 

Geçici Teminat 

Bedeli (TL) 

Ġhale ġartnamesi 

ve Tanıtım 

Dokümanı Bedeli 

(TL) 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

1 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 133 ada, 1 no.lu parseldeki 

5.774,67 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

7.000 100 16/11/2017 

2 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 134 ada, 1 no.lu parseldeki 

6.723,83 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

8.000 100 16/11/2017 

3 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 134 ada, 2 no.lu parseldeki 

1.847,90 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

2.000 100 16/11/2017 

4 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 134 ada, 3 no.lu parseldeki 

1.716,14 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

2.000 100 16/11/2017 

5 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 135 ada, 1 no.lu parseldeki 

4.776,30 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

6.000 100 16/11/2017 

6 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 135 ada, 2 no.lu parseldeki 

3.000,00 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

3.500 100 16/11/2017 

7 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 135 ada, 3 no.lu parseldeki 

3.000,00 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

3.500 100 16/11/2017 

8 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 136 ada, 1 no.lu parseldeki 

3.997,13 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

5.000 100 16/11/2017 

9 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 136 ada, 2 no.lu parseldeki 

3.623,90 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

4.500 100 16/11/2017 

10 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 137 ada, 1 no.lu parseldeki 

6.597,57 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

8.000 100 16/11/2017 

11 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 137 ada, 2 no.lu parseldeki 

3.000,55 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

3.500 100 16/11/2017 
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Sıra 

No SatıĢa Konu TaĢınmaz 

Geçici Teminat 

Bedeli (TL) 

Ġhale ġartnamesi 

ve Tanıtım 

Dokümanı Bedeli 

(TL) 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

12 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 137 ada, 3 no.lu parseldeki 

3.421,44 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

4.000 100 16/11/2017 

13 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 138 ada, 1 no.lu parseldeki 

3.585,79 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

4.500 100 23/11/2017 

14 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 139 ada, 1 no.lu parseldeki 

2.121,70 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

2.500 100 23/11/2017 

15 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 139 ada, 2 no.lu parseldeki 

6.162,67 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

7.500 100 23/11/2017 

16 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 139 ada, 3 no.lu parseldeki 

4.446,86 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

5.500 100 23/11/2017 

17 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 140 ada, 1 no.lu parseldeki 

3.005,40 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

3.500 100 23/11/2017 

18 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 140 ada, 2 no.lu parseldeki 

3.067,74 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

3.500 100 23/11/2017 

19 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 140 ada, 3 no.lu parseldeki 

3.376,74 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

4.000 100 23/11/2017 

20 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 141 ada, 1 no.lu parseldeki 

4.784,48 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

6.000 100 23/11/2017 

21 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 141 ada, 2 no.lu parseldeki 

3.201,58 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

4.000 100 23/11/2017 

22 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 142 ada, 1 no.lu parseldeki 

3.022,27 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

3.500 100 23/11/2017 

23 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 142 ada, 2 no.lu parseldeki 

3.686,39 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

4.500 100 23/11/2017 

24 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 142 ada, 3 no.lu parseldeki 

3.001,29 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

3.500 100 23/11/2017 
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Sıra 

No SatıĢa Konu TaĢınmaz 

Geçici Teminat 

Bedeli (TL) 

Ġhale ġartnamesi 

ve Tanıtım 

Dokümanı Bedeli 

(TL) 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

25 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 142 ada, 4 no.lu parseldeki 

5.030,53 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

6.000 100 23/11/2017 

26 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 143 ada, 1 no.lu parseldeki 

3.834,93 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

5.000 100 30/11/2017 

27 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 144 ada, 1 no.lu parseldeki 

3.025,35 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

3.500 100 30/11/2017 

28 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 144 ada, 2 no.lu parseldeki 

3.123,38 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

4.000 100 30/11/2017 

29 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 144 ada, 3 no.lu parseldeki 

3.535,05 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

6.000 100 30/11/2017 

30 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 145 ada, 1 no.lu parseldeki 

4.545,64 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

5.500 100 30/11/2017 

31 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 145 ada, 2 no.lu parseldeki 

5.362,01 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

6.500 100 30/11/2017 

32 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 145 ada, 3 no.lu parseldeki 

4.685,45 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

6.000 100 30/11/2017 

33 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 146 ada, 1 no.lu parseldeki 

1.915,42 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

3.000 100 30/11/2017 

34 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 147 ada, 1 no.lu parseldeki 

3.386,87 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

4.000 100 30/11/2017 

35 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 148 ada, 1 no.lu parseldeki 

2.455,43 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

3.000 100 30/11/2017 

36 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 149 ada, 1 no.lu parseldeki 

4.695,84 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

6.000 100 30/11/2017 
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1 - Ġhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüĢmeler yapmak 

suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde 

ihaleler, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koĢuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden 

fazla taĢınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle iliĢkilendirilemez. 

3 - Ġhaleye katılabilmek için her bir taĢınmaz için ayrı Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı alınması ve tekliflerin Ġdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 KurtuluĢ/ANKARA 

adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 

4 - Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri Ġdare’nin; 

- T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Ankara Kamu Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T. Halk Bankası A.ġ. Ankara Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır.  

5 - Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri için alınan dekontun açıklama 

bölümünde;  

- Katılımcının ismi (katılımcının Ortak GiriĢim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin 

veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiĢ olması yeterlidir) 

- Ġhalesine katılınacak taĢınmazın il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri belirtilecektir.  

Her ne surette olursa olsun Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiĢ 

tutarlar iade edilmez. 

6 - ÖzelleĢtirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp Ġdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

7 - Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 

tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır. 

8 - Ġhale konusu taĢınmazların yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı 

sermayeli Ģirketlere satıĢı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile 

ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, satıĢın mümkün olup olmadığını önceden 

araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri yapmakla 

yükümlüdürler. 

9 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 

10 - Ġhaleler ile ilgili diğer hususlar Ġhale ġartnamelerinde yer almaktadır. 

11 - Ayrıca 0 312 585 80 74-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0 312 585 83 54 numaralı 

fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye iliĢkin bilgi alınabilir. 

 9259/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR LĠSANS SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Lisanslar teknik Ģartnamesine ve teknik Ģartnamesinde belirtilen 
markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 
Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

ĠHALE ġARTNAME 
BEDELĠ 

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar Ġçin 140,00.-TL 
1. KISIM Lisans Yenileme ve Artırımı 130,00.-TL 
2. KISIM Natek SC Suite Lisans Yenileme ve Artırımı 130,00.-TL 
3. KISIM Skybox Proaktif Risk Analiz Yazılımı Lisans Yenileme   70,00.-TL 

4. KISIM 
Picus Sınır Güvenliği Etkinlik Analizi Sistemi Lisans 
Yenileme 

100,00.- TL 

5. KISIM 
Backbox Ağ ve Ağ Güvenliği Cihazları Yedekleme ve 
Konfigürasyon Sistemi Lisans Yenileme 

  70,00.-TL 

6. KISIM Imperva Database Firewall 100,00.-TL 
7. KISIM Natek Yardım Masası Yenileme 100,00.-TL 
8. KISIM FG-900 Lisans Yenileme Masrafsız 

9. KISIM 
Checkpoint URL Filtering Blade Lisans Yenileme + 
Checkpoint Anti-Bot Blade Lisans Yenileme 

100,00.-TL 

10. KISIM F5 130,00.-TL 
11. KISIM BulutĢehir Depolama Yazılımı 100,00.-TL 
12. KISIM Netbackup Yedekleme Yazılımı 100,00.-TL 
13. KISIM Oracle Lisans Güncelleme ve Bakımı 130,00.-TL 
14. KISIM Natek Ağ EriĢimi Kontrolü Yazılımı Lisans Yenileme 130,00.-TL  

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, Ģartname bedelini 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 Ģartnamesi ve markası ile Ofis Ticari ġartnamesi 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, 02/11/2017 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 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 
teknik Ģartnamesinde belirtilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 
tespit edilen teklifler 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 verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 
veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat 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. 

 9250/1-1 
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ARAÇLAR SATILACAKTIR 

EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: 

AĢağıda özellikleri belirtilen araçların satıĢı iĢi Kapalı Zarf Usulü SatıĢ Usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - Telefon ve faks numarası : 0 344 524 22 04- 0 344 524 22 02 

2 - Ġhale konusu araçların 

a) Niteliği, türü, miktarı: 

 

Sıra 

No Plaka No Markası Cinsi Modeli Miktarı 

Geçici Teminat 

Tutarı (TL) 

1 46 D 2335 FORD MĠNĠBÜS 1997 1 Adet 600,00.-TL 

2 46 D 0905 FORD AMBULANS 1997 1 Adet 700,00.-TL 

3 MBV78015 BANTAM MOBĠL VĠNÇ 1978 1 Adet 700,00.-TL 

4 FRK78019 TCM FORKLĠFT 1978 1 Adet 800,00.-TL 

5 FRK82021 CLĠMAX FORKLĠFT 1982 1 Adet 700,00.-TL 

6 MBV77008 LORAĠN MOBĠL VĠNÇ 1977 1 Adet 9000,00.-TL 

 

b) Araçların Teslim yeri : AfĢin Elbistan A Termik Santrali ĠĢletme Müdürlüğü  

c) Teslim Tarihi  : SözleĢme tarihinden itibaren 5 iĢ günü içerisinde bedeli 

peĢin yatırılarak teslim alınacaktır. 

d) Ġhale usulü  : Kapalı teklif- Açık artırım yolu ile 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer  : AfĢin Elbistan A Termik Santrali ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale 

Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve Saati  : 13/11/2017 - Tarih, Saat:14.00 

c) Ġhale Dokümanlarının  

    Görülmesi ve Temini : AfĢin Elbistan A Termik Santrali ĠĢletme Müdürlüğü 

Ticaret Servisi 

4 - Ġhale dokümanı  : (Dosya No: 2017/27) 

5 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler SatıĢ Teklif Ġsteme ġartnamenin 7. 

maddesinde belirtilmiĢtir. 

Ġhale dokümanı AfĢin Elbistan A Termik Santrali ĠĢletme Müdürlüğü AfĢin/K.MARAġ 

adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 100,00 TL (KDV dahil) karĢılığında bu adresten satın 

alınabilir. Ġhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 13/11/2017 tarih, saat 14:00'e kadar AfĢin Elbistan A Termik Santrali ĠĢletme 

Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - Ġhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr 'den ihaleler bölümünden ulaĢılabilir. 

8 - Bu ihale EÜAġ Malzeme-TaĢıt-ĠĢ Makinaları Değerlendirme ve SatıĢ Yönetmeliği 

hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 9215/1-1 
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YAĞSIZ SÜTTOZU SATILACAKTIR 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

•AĢağıda depolandığı yer ve miktarları belirtilen Yağsız Süttozu satıĢı yapılacaktır. 

 

 
 

• Teklifler ĠĢçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 51/B Yüzüncüyıl-

Çankaya/ANKARA adresindeki Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne verilecektir. 

• Son teklif verme tarihi 14.11.2017 saat 10:30’a kadardır. 

• SatıĢlar ―Yağsız Süt Tozu SatıĢ Usul ve Esasları ile Özel Hükümler‖ çerçevesinde 

sözleĢme yapılmak suretiyle gerçekleĢtirilecektir. 

• Yağsız Süt Tozu SözleĢme Taslağı, SatıĢ Usul ve Esasları, Özel Hükümler, Ürün 

Spesifikasyonu, Teklif mektubu, geçici ve kati teminat mektubu örneği duyuru ekindedir. 

• Yağsız Süt Tozu SatıĢ Usul ve Esasları ile Özel Hükümler firmalarca imzalanarak teklif 

mektubuna eklenecektir. 9246/1-1 
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ĠHALEYE DAVET (ĠD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ĠSMEP) 

―EĞĠTĠM YAPILARI YENĠDEN YAPIM 

ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ‖ 

(KFW-WB4-YAPIM-19) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Ġslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Alman Kalkınma 

Bankası’ndan (KfW), Ġstanbul’daki Hastane, Okul ve Ġdari Binaları Ġçeren Kamu Binalarının 

yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıĢtır. 

2 - Türkiye Cumhuriyeti Ġstanbul Valiliği Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB), 

firmaları aĢağıdaki tabloda belirtilen inĢaat sözleĢme paketi kapsamındaki yapıların anahtar 

teslimi götürü bedel yapım iĢleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve usulleri 

doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi Ġhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı 

tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

ĠnĢaat SözleĢme Paketi - (KFW-WB4-YAPIM-19) 

Ġstanbul Ġlinde 1 adet okulun yeniden yapım iĢi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleĢtirilecektir. 
 

Ġhale Paketi S. No Ġlçesi Bina Adı 

KFW-WB4-YAPIM-19 1 Küçükçekmece 

AkĢemsettin Ġlkokulu 

Ġnönü Mah. Erler Cad. Yonca Sok. No: 50 

Sefaköy/Küçükçekmece/Ġstanbul 
 
3 - ĠnĢaat SözleĢme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aĢağıda 

belirtilmektedir.  

I. GerçekleĢtirilmiĢ olan inĢaat iĢleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2014-2015-2016), 

Yeminli Mali MüĢavir (YMM) onaylı hakediĢ belgeleri ile tevsik edilmiĢ, Yeminli Mali MüĢavir 

(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inĢaat cirosunun, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı karne 

katsayıları kullanılmak sureti ile 2017 yılına çevrilmiĢ tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

25.000.000 TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü 

yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inĢaat cirosu toplamından; 

ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan iĢlerin sözleĢme bedelleri toplamı düĢülerek iĢlem 

yapılır. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen 

ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan iĢleri özel 

ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleĢme bedeli ile çarpımından bulunan 

rakam toplam ciro rakamından düĢülür. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik 

ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz.  

II. Teklif Sahibinin son 5 (beĢ) yıl (2012-2016) içinde yurt içinde veya yurt dıĢında kamu 

veya özel sektöre ana yüklenici, ortak giriĢim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve iĢin 

yapıldığı Kurum ve KuruluĢundan alınan ĠĢ Bitirme belgeleri (Gerçek kiĢi veya kamu kurum ve 

kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluĢlar dıĢındaki tüzel kiĢilere gerçekleĢtirilen iĢlere 

ait iĢ bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 

tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dıĢında ise ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 

tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koĢuluyla, bu ihale konusu iĢlerle benzer 

mahiyette ve karmaĢıklıkta olmak üzere tek bir SözleĢme Paketi kapsamında en az 20.000 m2 yeni 

bina inĢaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) iĢini/iĢlerini 

Ģartnamesine uygun olarak baĢarılı bir Ģekilde tamamlamıĢ olması gerekmektedir. Son teklif 

verme tarihine kadar alınan iĢ bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. ĠĢ durum belgeleri 

geçerli sayılmayacaktır.  
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III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 6.250.000 TL 

olması, Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında 

ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması 

durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleĢme paketi 

ve ĠPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan iĢler için ihale aĢamasında istenen kredi 

olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif 

Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan iĢleri ortak giriĢim halinde yürütmesi durumunda 

ise, sözleĢme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında iĢlem yapılır. 

IV. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve Ġhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve Ģartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak giriĢimin yeterli 

görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 

%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karĢılaması 

gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaĢması gerekmektedir. 

V. ĠĢin tatminkâr bir Ģekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 

ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. BaĢvuru sahibinin son beĢ yıl içinde taahhüt ettiği iĢlere iliĢkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Ġstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin aĢağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 

arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aĢağıdaki adrese yazılı olarak 

baĢvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200 TL karĢılığında aynı adresten satın 

alabileceklerdir. Ġhale doküman bedeli, Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin Ġstanbul 

Vakıfbank Mercan ġubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 

hesabına, teklifin verileceği sözleĢme paketine ait referans numarası (KFW-WB4-YAPIM-19) 

yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eĢliğinde 

baĢvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılıĢ tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 

teklif para birimi cinsinden veya konvertibl baĢka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 

750.000 TL veya eĢdeğeri bir geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 28 Kasım 2017 günü 

saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

saatte aĢağıdaki adreste açılacaktır. 

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti  

Ġstanbul Valiliği 

Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) 

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8   34126 

Beyazıt/ĠSTANBUL/TÜRKĠYE 

Tel : +(90) (212) 518 55 00  

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 9214/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Kastamonu Belediye Başkanlığından: 

CANDAROĞULLARI MAHALLESĠ 853 ADA 594 nolu parselin 

(KONUT ALANI – E=2:40 10.809,17 m2) 

ĠHALENĠN KONUSU VE ġEKLĠ ĠLE ĠġĠN NEVĠ VE MĠKTARI  

MADDE - 1) 

Mülkiyeti Belediyemize ait Ġlimiz Merkez Candaroğulları Mahallesi 853 ada 594 nolu 

parselin; Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih 118 nolu kararı ile Belediye Encümeninin 

04.10.2017 tarih ve 583 nolu kararı gereğince, (KONUT ALANI E=2:40) 2886 Sayılı Devlet 

Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satıĢı yapılacaktır. 

ġARTNAME VE EKLERĠNĠN TEMĠNĠ  

MADDE - 2) 

Ġsteklilerce Ġhale Ģartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde 

Kastamonu Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz 

Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 150,00 TL (YüzelliTürkLirası) yatırılarak Emlak 

Ġstimlak Müdürlüğünden alınabilir. 

ĠHALE YERĠ VE TARĠHĠ  

MADDE - 3) 

ĠĢin ihalesi 06.11.2017 tarihinde Pazartesi günü saat: 15:00’de Aktekke Mahallesi 

Barbaros Caddesi Ana Hizmet Binası Kat:5’de bulunan Kastamonu Belediyesi Encümen Toplantı 

Salonunda, Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır. 

ĠġĠN TAHMĠN EDĠLEN BEDELĠ  

MADDE - 4) 

Ġhaleye konu parselin toplam muhammen Bedeli 5.500.000,00-TL 

(BeĢmilyonbeĢyüzbinTürkLirası), bedel üzerinden Kapalı teklif usulü uygulanmak suretiyle satıĢı 

yapılacaktır.  

Mahallesi Ada Parsel 

Yüzölçümü 

(m²) 

Muhammen 

Bedeli Geçici Teminat 

Kullanım 

Amacı 

Candaroğulları 853 594 10.809,17 m² 5.500.000,00 TL 170.000,00 TL 
KONUT 

E=2.40 
 
TEMĠNATA ĠLĠġKĠN ESASLAR  

MADDE - 5) 

5.1.) Geçici Teminat: ĠĢin tahmin edilen muhammen bedeli 5.500.000,00 TL 

(BeĢmilyonbeĢyüzbinTürkLirası)’nin %3’ü az olmamak üzere 170.000,00 TL (yüzyetmiĢbin 

TürkLirası) dır. 

5.2.) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aĢağıda gösterilmiĢtir. 

a) Tedavüldeki Türk Parası, 

b) Maliye Bakanlığı, Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığınca belirlenecek bankaların 

verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27.maddesine uygun olarak düzenlenmiĢ banka 

teminat mektupları, 

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları, 

5.3.) Ġhaleye kabul edilmeyen veya çekilen yada kazanamayanların geçici teminatları, 

yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir.  

5.4) Ġhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en 

geç saat:14:00’e kadar, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Vakıfbank Kastamonu ġubesi 

Belediye BaĢkanlığı Hesabına yatırmaları veya milli bankalardan birinden bu bedel kadar teminat 

mektubu getirmeleri Ģarttır. Ġhale günü saat: 14:00’den sonra teminat ve ihale dosyası kabul 

edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iĢtirak ettirilmezler. 
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ĠHALE TEKLĠF ġARTLARI 

MADDE - 6) Ġhale teklif ve Ģartlar Ģartnamelerde belirtilmiĢtir. 

ĠHALEYE KATILACAKLARDAN ĠSTENEN BELGELER VE TEKLĠFLERĠN 

HAZIRLANMASI 

MADDE – 7) 

A) Ġç zarf: Ġç zarf teklif mektubunu içerecektir.  

Teklif mektuplarında Ģartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacaktır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen rakamın 

yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak giriĢim tarafından verilen teklif mektuplarının, 

ortakların tamamı veya vekil tayin etmiĢlerse vekilleri tarafından imzalanması gerekir.  

Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme 

bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamıĢ sayılacaktır. 

Teklif mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın 

üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın 

yapıĢtırılan yeri, istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. 

B) DıĢ Zarf: DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir. 

Teklifi ihtiva eden kapatılmıĢ mühürlenmiĢ/imzalanmıĢ iç zarf ve baĢvuru dilekçesi ile 

birlikte; 

A) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik 

posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

B) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;. (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ 

sureti) 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

C) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı 

Ġdarece görülmüĢ sureti) 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,  

D) Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin Noter tasdikli imza 

beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ sureti) 

E) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu iĢ için düzenlenmiĢ Noter tasdikli ortak 

giriĢim beyannamesi vermesi. 
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F) Ġlan tarihinde (ay içinde) vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi. 

G) Ġlan tarihinde (ay içinde) ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslının Ġdareye ibraz edilmesi. 

H) Kastamonu Belediyesi adına, Vakıfbank Kastamonu ġubesinin (TR 02 0001 5001 

5800 7287 97 10 37) no lu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmıĢ Banka dekontu, Mali 

Hizmetler Müdürlüğüne geçici teminat olarak nakit yatırılmıĢ tahsilat makbuzu veya Kastamonu 

Belediyesi adına alınmıĢ yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu.(60 gün vadeli) 

Ġsteklinin Ortak GiriĢim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın 

ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karĢılanabilir. 

I) Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (A.B.C.D.E.F.G) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır.  

J) Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Kastamonu Belediyesi veznelerine 

yatırılabilir.) 

Tüm belgeler istenilen Ģekilde hazırlanıp dıĢ zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp 

istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. Üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı, 

açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılacaktır. 

ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR  

MADDE - 8) 

2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli 

olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere 

katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmıĢ olsa dahi ihale iptal 

edilerek geçici teminatı irad kaydedilir. SözleĢme yapılmıĢ olması halinde de sözleĢme 

feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir. 

TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ  

MADDE - 9) 

9.1) Usulüne uygun hazırlanmıĢ teklifler en geç ihale günü saat: 14:00’e kadar sıra 

numaralı alındılar karĢılığında, Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi No:5’deki Kastamonu 

Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya 

değiĢtirilmek maksadıyla geri alınamaz. 

9.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir. 

9.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez. 

9.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayar esastır. 

MADDE - 10) Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun’na göre düzenlenmiĢ 

olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna 

uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde 

alınmıĢ olmalıdır. 

MADDE - 11) ĠĢbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, Candaroğulları Mahallesi 853 

ada 594 parselin toplam muhammen bedel üzerinden (Konut E=2:40) satıĢı yapılacak olup, ihale 

Ģartnameleri hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE - 12) Belediye Encümeni 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 29.maddesi 

gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 9203/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Konya PTT Başmüdürlüğünden: 

1 - Posta ve Telgraf TeĢkilatı A.ġ. mülkiyetinde bulunan Konya ili Selçuklu ilçesi 

FeritpaĢa Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi No:72 Selçuklu / KONYA adresinde bulunan 

tapunun 156-123-160 19 L2 pafta, 13223 ada, 4 parselde 822 m² lik arsa üzerinde kayıtlı Vakıflar 

PTT Lojmanının 3. ve 5. katlarında bulunan 6 adet daire ayrı ayrı Kapalı Zarf- Açık Artırma 

Usulü ile satıĢa çıkarılmıĢtır. 

2 - Ġhalenin yapılacağı yer: Ferhuniye Mah. Vatan Cad.No:3 Selçuklu KONYA adresinde 

olup, Telefon No: 0 332 238 67 52 Faks No:0 332 236 17 75 Elektronik posta adresi: 

konya_yapi@ptt.gov.tr dir. 

3 - Ġhale konusu taĢınmazlara ait ihale Ģartnamesi Konya PTT BaĢmüdürlüğü Yapı ve 

Teknoloji Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No: 3 Selçuklu/KONYA adresinde ücretsiz 

görülebilir. Ġhaleye ait ġartname 100,00.TL karĢılığı Konya PTT BaĢmüdürlüğü Yapı ve 

Teknoloji Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad.No:3 Selçuklu/KONYA adresinden temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek isteklilerin, ihale Ģartnamesini satın almaları zorunludur. Diğer 

hususlar Ġhale ġartnamesinde belirtilmiĢtir. 

4 - Ġsteklilerin ihaleye iĢtirak edebilmeleri için en geç 22/11/2017 ÇarĢamba günü Saat 

10:00’a kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte %10 luk geçici teminat makbuzu veya 

mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgah 

senedi; tebligat için adres beyanı; Gerçek kiĢi olması halinde Nüfus Cüzdanı örneği, tüzel kiĢi 

olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi odasından, idare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye iliĢkin ilk ilanın 

yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter 

tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri 

(Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kiĢi olması halinde Ģirket 

ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri) 

vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli vekaletnamesi ile 

noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı ġartname ile birlikte en geç 22/11/2017 

ÇarĢamba günü Saat 10:00’a kadar Konya PTT BaĢmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne 

teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Son 

teklif verme saatine kadar Ġdareye ulaĢmayan teklifler ile faks, mail, teleks ve telgrafla yapılan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - SatıĢtan doğacak giderler (satıĢ iĢlemleri ve bu iĢlemler sırasında düzenlenen belgeler 

ile her çeĢit vergi, resim, harç tapu masrafı vb. diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gündür. Ġhaleye 

gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. 

7 - TaĢınmazların satıĢına iliĢkin ihale 22/11/2017 ÇarĢamba günü Saat: 10:00 itibariyle 

(en küçük daire kapı numarasından baĢlamak üzere) Konya PTT BaĢmüdürlüğü Ġhale Salonunda 

yapılacaktır.  

8 - TaĢınmaz malların satıĢına esas Muhammen Bedelleri aĢağıda çıkartılmıĢ olup, Geçici 

teminat Muhammen Bedelin % 10’u kadardır.  

9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 
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3. KAT 5. KAT 

Daire 

No 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

Daire 

Alanı (m²)  

Daire 

No 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

Daire Alanı 

(m²) 

5 95.000,00 9.500,00 78 13 90.000,00 9.000,00 78 

6 100.000,00 10.000,00 78 14 95.000,00 9.500,00 78 

    15 135.000,00 13.500,00 113 

    16 135.000,00 13.500,00 113 

 9211/1/1-1 
————— 

TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

1 - Posta ve Telgraf TeĢkilatı A.ġ. mülkiyetinde bulunan Yükselen Mahallesi, Bilecik 

Caddesi No:8 Selçuklu / KONYA adresinde, tapuda Konya Ġli Yükselen Mahallesi 3607 Parselde 

kayıtlı 500 m² lik arsa üzerinde bodrum+zemin + 1 normal kattan oluĢan 371 m² alanlı PTT 

Binası ve Lojmanı Kapalı Zarf- Açık Artırma Usulü ile satıĢa çıkarılmıĢtır. 

2 - Ġhalenin yapılacağı yer: Ferhuniye Mah. Vatan Cad.No:3 Selçuklu KONYA adresinde 

olup, Telefon No: 0 332 238 67 52 Faks No:0 332 236 17 75 Elektronik posta adresi: 

konya_yapi@ptt.gov.tr dir. 

3 - Ġhale konusu taĢınmazlara ait ihale Ģartnamesi Konya PTT BaĢmüdürlüğü Yapı ve 

Teknoloji Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No: 3 Selçuklu/KONYA adresinde ücretsiz 

görülebilir. Ġhaleye ait ġartname 100,00.TL karĢılığı Konya PTT BaĢmüdürlüğü Yapı ve 

Teknoloji Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No: 3 Selçuklu/KONYA adresinden temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek isteklilerin, ihale Ģartnamesini satın almaları zorunludur. Diğer 

hususlar Ġhale ġartnamesinde belirtilmiĢtir. 

4 - Ġsteklilerin ihaleye iĢtirak edebilmeleri için en geç 24/11/2017 Cuma günü Saat 

10:00’a kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte %10 luk geçici teminat makbuzu veya 

mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgah 

senedi; tebligat için adres beyanı; Gerçek kiĢi olması halinde Nüfus Cüzdanı örneği, tüzel kiĢi 

olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi odasından, idare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye iliĢkin ilk ilanın 

yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter 

tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri 

(Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kiĢi olması halinde Ģirket 

ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri) 

vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli vekaletnamesi ile 

noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı ġartname ile birlikte en geç 24/11/2017 Cuma 

günü Saat 10:00’a kadar Konya PTT BaĢmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne teslim 

edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Son teklif 

verme saatine kadar Ġdareye ulaĢmayan teklifler ile faks, mail, teleks ve telgrafla yapılan teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - SatıĢtan doğacak giderler (satıĢ iĢlemleri ve bu iĢlemler sırasında düzenlenen belgeler 

ile her çeĢit vergi, resim, harç tapu masrafı vb. diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gündür. Ġhaleye 

gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. 

7 - TaĢınmazların satıĢına iliĢkin ihale 24/11/2017 Cuma günü Saat: 10:00 da Konya PTT 

BaĢmüdürlüğü Ġhale Salonunda yapılacaktır.  

8 - TaĢınmaz malın muhammen bedeli 95.000,00.-TL (DoksanbeĢbin Türk Lirası) olup 

Geçici teminat bedeli 9.500,00.-TL’dir. (DokuzbinbeĢyüz Türk Lirası) 

9 - TaĢınmaz satın alındıktan sonra ilgili Belediyesince Ġmar Planı Tadilatı yapılamaması 

durumunda ġirketimiz sorumlu olmayacaktır. 

10 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 9211/2/1-1 
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TAġINMAZ KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Selçuklu Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Selçuklu Kongre Merkezinde yer alan  

• YaklaĢık 2000 kiĢilik Kongre Salonu ve müĢtemilatı, 

• YaklaĢık 1000 kiĢilik çok amaçlı tiyatro, gösteri salonu ve müĢtemilatı, 

• YaklaĢık 1400 m2 Balo Salonu ve müĢtemilatı, 

Seminer ve Toplantı Salonları, Oda Tiyatro ve Hazırlık Odası, Sinema Salonu, 
Restorantlar, Kafe Restorantlar, Kafeteryalar ve Dükkanların içinde bulunduğu toplam kullanım 

alanı 35,325 m2 olan Selçuklu Kongre Merkezi iĢletilmesi Kapalı Teklif usulü ile ve ekli Ģartname 

dahilinde KDV Hariç Brüt Gelirin %5 + KDV (Yıllık min. 300.000,00 TL + KDV) (Tahmini 

yıllık brüt ciro 6.000.000,00 TL’dir). 1 yıllık muhammen bedelle 1 Yıllık Kira muhammen bedel, 

90.000,00-TL geçici teminatı üzerinden 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesine göre 09.11.2027 yılı 

sonuna kadar kiraya verilmesine karar verilmiĢtir. 
Ġhale 09.11.2017 PerĢembe günü saat 16.00’da Belediye Encümeni tarafından Selçuklu 

Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. Ġhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte 

Belediye Encümeni tamamen serbesttir.  

A- Gerçek kiĢi olması halinde: 

a- 1 Adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi (2017 yılı), Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

b- Türkiye de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 
c- Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmıĢ faaliyet 

belgesi, kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge (2017) 

d- SGK borcunun olmadığına veya SGK kaydı bulunmadığına dair belge (2017) 

e- Vergi Dairesine borcunun olmadığına veya vergi Dairesine kaydı bulunmadığına ait belge (2017) 

e- Noterden olaylı imza beyannamesi (2017) 

f- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi (2017) 
g- Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge, 

h- BeĢ Yıldızlı (5*) otel veya otellerden alınmıĢ en az 1000 odalık ön rezervasyon 

yaptığına dair sözleĢme örneği. 

ı- Ġhale tarihi itibari ile geriye dönük 3 yıllık periyotta toplam 3.000.000,00 TL lik 

organizasyon iĢinin yaptığını gösteren belge veya belgeler 

B- Tüzel kiĢi olması halinde: 
a- Türkiye de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

b- Ticaret ve Sanayi Odasından alınmıĢ kayıt belgesi,(2017) 

c- SGK ve Vergi Dairesine borcunun olmadığına veya kaydı bulunmadığına ait belge (2017) 

d- Noterden olaylı imza sirküsü (2017) 

e- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü (2017) 

f- Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (2017) 
g- BeĢ Yıldızlı (5*) otel veya otellerden alınmıĢ en az 1000 odalık ön rezervasyon 

yaptığına dair sözleĢme örneği. 

h- Ġhale tarihi itibari ile geriye dönük 3 yıllık periyotta toplam 3.000.000,00 TL lik 

organizasyon iĢinin yaptığını gösteren belge veya belgeler. 

C-Ġsteklilerin Ortak GiriĢim Olması Halinde: 

Ortak giriĢim olması halinde tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmıĢ 
ortaklık sözleĢmesi ve A ve B bendinde belirtilen belgelerin ayrı, ayrı verilmesi zorunludur. 

A, B, C bentlerinde istenilen belgeler asılları veya noter tasdikli suretleri olması 

zorunludur. 

Geçici teminat artırıma esas Muhammen Bedelinin 10 yıllık kirasının %3 ü olup Geçici 

Teminatı Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D.Ġ. Kanunun 26. 

maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine 
teslim etmeleri Ģarttır.  

ġartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde ücretsiz olarak 

görülebileceği ilan olunur. 

Ġhaleye katılacakların ihale evraklarını en geç 09.11.2017 günü saat 12.00’a kadar Yazı 

ĠĢleri Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 9212/1-1 
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MEYDAN HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

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

2017/2018 Kampanya Dönemi Pancar Temizleme ve Yükleme Makinesi Ġle Pancarın 

Yüklenmesi ve Yüzdürme Kanallarına BoĢaltılması Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/521774 

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 Döneminde Toplam 120.000 Ton 

(±%20 toleranslı) Pancarın Pancar Temizleme ve Yükleme 

Makinesi ile Yüklenmesi ve Yüzdürme Kanallarına 

BoĢatılması ĠĢidir. Fabrikamız ĠĢletme Servisi Meydan 

Tesislerine ait toprak ve beton yer silolarındaki pancarın 

pancar temizleme ve yükleme makinesi ile yüklenmesi ve 

kamyonlar vasıtası ile yüzdürme kanallarına ve pancar 

havuzlarına naklinin prosesi aksatmadan sürekli yapılması 

iĢidir. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : ĠĢin süresi sözleĢmenin imzalanmasını müteakip iĢe 

baĢlama tarihinden itibaren idarece bildirilecek tarihe 

kadardır. 

3 - Ġhalenin 

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

8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

b) Tarihi ve saati : 06/11/2017 Pazartesi günü, saat 14:30 

4 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk 

Lirası) karĢılığı Ilgın ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / 

KONYA adresinden satın alınabilir.  

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

7.2. Mezkur alım 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. 

7.3. Yüklenici iĢ yerinde bulunduracağı; Pancar Temizleme ve Yükleme Makinesi ve 2 

adet (asgari 15 tonluk) tonajlı damperli kamyonun kendi malı olduğuna veya kiralama yoluyla 

edindiğine dair belgeleri sözleĢme imzalamadan önce vermek zorundadır. 

 9202/1-1 
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FABRĠKAMIZ ĠHTĠYACI ―4.250 ADET PANCAR BOġALTMA MAKĠNASI PARÇASININ 

DÖKÜLÜP, ĠġLENMESĠ VE KAMA YERLERĠNĠN AÇILIP ĠMALĠ ĠġĠ ‖ AÇIK ĠHALE 

USULÜ ĠLE SATIN ALINACAKTIR 

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

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/527875 

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 : 4.250 ADET PANCAR AYIRICI ÇARK ĠMALĠ 

(PBM. ÇARK/002 A Nolu Teknik ġart. Göre) (GS 52 

(1.0551 - Çelik Döküm malzemeden dökülecektir.)  

b) Teslim Yeri : EskiĢehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : Firmayla SözleĢme imzalandıktan sonra, 120 (yüz 

yirmi) günde teslim edilecektir.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : EskiĢehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 15.11.2017- 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 2. Caddesi No: 1/29 

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

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Ġhale 

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.  
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6 - Teklifler, 15.11.2017 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. 9154/1-1 

—— • —— 

3 ADET CNC KONTROLLÜ ZEMĠN ALTI TEKERLEK TORNA TEZGAHLARININ 

DEĞĠġMESĠ GEREKEN MALZEMELER DAHĠL PERĠYODĠK  

BAKIM-ONARIM HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/536591 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/71579 - 0 312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 3 Adet CNC Kontrollü Zemin Altı Tekerlek Torna 

Tezgahlarının DeğiĢmesi Gereken Malzemeler 

Dahil Peryodik Bakım-Onarım Hizmet Alımı 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu 

(4052 no.lu oda) / Altındağ Ġlçesi, Anafartalar 

Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-

ANKARA / TÜRKĠYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına 

28/11/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9236/1-1 
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HĠZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletmemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aĢağıda belirtilen tarih ve saatte 

yapılacaktır. 

1 - Ġdarenin Adresi : Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No:111 

45500 Soma / MANĠSA 

a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 – 613 20 13 

b) Elektronik posta adresi  : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin a)- 

Niteliği- Türü – Miktarı K.Ġ.K. No Dosya No 

Ġhale 

Tarihi ve 

Saati 

ĠĢin 

Süresi 

1 

IĢıklar B Termik stoğundan 300.000 ton 

kömürün yüklenmesi Soma B Termik 

Santrali 1-4 (Yırca veya Balcı Kapısı) 

ve 5-6 üniteleri kamyon bunkerlerine 

veya stok sahalarına taĢınması ve 

boĢaltılması iĢi 

2017/534196 2017/1928 
15/11/2017 

saat:14:00 

150 

gün 

 

b) Yapılacağı yer  : Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) ĠĢin süresi  : Ġhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer  : Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma 

/ Manisa 

4 - Ġhale dokümanı; Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No:111 45500 

Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 150,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 9209/1-1 



25 Ekim 2017 – Sayı : 30221 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

PARK SAHASINDA BULUNAN ARAÇLARIN TAMĠR VE BAKIM HĠZMETĠNĠN 

YAPILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletmemiz ihtiyacı olan ve aĢağıda 1 (bir) adet hizmet alımı iĢi ile ilgili ihale açık ihale 

usulü ile aĢağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : E.L.Ġ. Müdürlüğü Atatürk cd. No. 111 45500 Soma/ 

MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası  : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi  : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin a) 

 

Niteliği - Türü - Miktarı Ġhale Kayıt No Dosya No 

Ġhale Tarih 

ve Saati 

İşin 

Süresi 

1- 

ELĠ Müdürlüğü hafif vasıta park 

sahasında bulunan araçların 33 kiĢi 

ile tamir ve bakım hizmetinin 

yapılması iĢi. 

2017-532670 2017-1923 
09.11.2017 

14:00 
730 gün 

 

b) Yapılacağı yer  : ELĠ Müdürlüğü SOMA/MANĠSA. 

c) ĠĢin süresi : Ġhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü  : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer  : ELĠ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111 45500 Soma / MANĠSA, 

adresinde görülebilir. Ġhale dokümanlarının Ģartnamelerini 150,00 TL karĢılığı aynı adreslerden 

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

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 9210/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Van 1. ĠĢ Mahkemesinin 2011/195 Esas sayılı dosyası ile bu dosya içerisinde bulunan 

yine aynı Mahkemeye ait 2013/269 Esas ve 2014/260 Esas sayılı dosyalarının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince 

iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 9204/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden: 

Yenimahalle Belediyesi sınırları içerisinde Mülkiyeti Belediyemize ait Güventepe 

Mahallesi, Güzelyaka Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Avcılar Mahallesi, Çiğdemtepe Mahallesi, 

ġehit Kubilay Mahallesi, Kaletepe Mahallesi, Kayalar Mahallesi, AĢağı Yahyalar Mahallesi, 

Yukarı Yahyalar Mahallesi, Serhat (GüneĢevler) Mahallesi, Ġvedik Mahallesi, Burç Mahallesi, 

BarıĢtepe Mahallesi, Pamuklar Mahallesi, Macun Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 

Varlık Mahallesi, Çamlıca Mahallesi, Ergazi Mahallesi ve Demetevler 2. Etap Islah imar planı 

kapsamında kalan Mahalleler ve Belediyemiz sınırları içerisinde kalan diğer mahallelerde 

bulunan 2981 saylı Yasadan faydalanabilecek Gecekondu sahiplerinin muhtelif ada ve parsel 

üzerinde bulunan gecekonduları ile ilgili olarak 31.05.2018 tarihinde yürürlükten kaldırılacak 

olan 2981 sayılı yasa kapsamında hak sahiplilikleri koĢullarını sağlamaları halinde taraflarına tapu 

iĢlemi yapılabileceği; 

Bu itibarla Söz konusu mahallelerde bulunan ve 2981 sayılı Yasa kapsamında hak sahibi 

olup tapu almayan gecekondu sahiplerine 2981/3290/3366 sayılı Yasalara göre iĢlem tesis 

edilebilmesi için en kısa süre içerisinde Yenimahalle Belediyesi Emlak Ġstimlak Müdürlüğü, Arsa 

Tahsis ġubesine müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Aksi taktirde 31.05.2018 tarihinde yürürlükten kalkacak olan 2981/3290/3366 sayılı 

Yasalar çerçevesinde gerekli iĢlemleri yaptırmadıkları takdirde doğacak hak kayıplarından 

idaremizin sorumlu olmayacağı hususu ilanen duyrulur. 9100/1-1 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan: 

HAVA ARACI KAZASI ARAġTIRMA VE ĠNCELEME RAPORU DUYURUSU 

14.03.2017 tarihinde sahibi ve iĢleticisi BaĢkent Havacılık Balonculuk Eğitim Turizm 

Reklam ĠnĢaat TaĢıma Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti. olan, Ultramagic N-355 tipi TC-BEA tescil 

iĢaretli sıcak hava balonu NevĢehir Ġli, Ürgüp Ġlçesi, Çöplük Mevkii yakınlarına sert iniĢ yapmıĢ 

ve yaralanmalı kaza meydana gelmiĢtir. 

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, ―Hava Aracı Kazası AraĢtırma ve Ġnceleme 

Raporu‖ ilgili kiĢi ve kuruluĢların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiĢtir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan Ģahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza baĢvuruda bulunabilirler.  

 9221/1/1-1 

————— 

HAVA ARACI KAZASI ARAġTIRMA VE ĠNCELEME RAPORU DUYURUSU 

14.03.2017 tarihinde sahibi ve iĢleticisi Air Kapadokya Balonculuk Havacılık Turizm 

Reklamcılık A.ġ. olan, Lindstrand LBL-A450 tipi TC-BMF tescil iĢaretli sıcak hava balonu 

NevĢehir Ġli, Ürgüp Ġlçesinde sert iniĢ yapmıĢ ve yaralanmalı kaza meydana gelmiĢtir.  

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, ―Hava Aracı Kazası AraĢtırma ve Ġnceleme 

Raporu‖ ilgili kiĢi ve kuruluĢların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiĢtir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan Ģahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza baĢvuruda bulunabilirler.  

 9221/2/1-1 

————— 

HAVA ARACI KAZASI ARAġTIRMA VE ĠNCELEME RAPORU DUYURUSU 

01.07.2016 tarihinde Balıkesir Ġli Sarımsaklı Beldesi’nde bulunan tanımsız toprak pistten 

kalkan Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı envanterine kayıtlı, iĢletmecisi Ġzmir Delta 

Havacılık Kulübü olan TC-ABY tescil iĢaretli Bellanca T7-GCBC tipi uçak kalkıĢını müteakip 

boĢ araziye düĢmüĢ ve ölümlü kaza meydana gelmiĢtir. 

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, ―Hava Aracı Kazası AraĢtırma ve Ġnceleme 

Raporu‖ ilgili kiĢi ve kuruluĢların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiĢtir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan Ģahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza baĢvuruda bulunabilirler.  

 9221/3/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 12.10.2017   Karar No: 7053 

ġĠRKETLERĠN; 

• TĠCARĠ UNVANLARI : 1) Türkiye Petrolleri A. O. 

  2) Amity Oil International Pty. Ltd. 

• MERKEZ ADRESLERĠ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 ANKARA 

  2) 2nd. Floor 18 Richardson Street West Perth 6005 

Western/AUSTRALIA 

• TÜRKĠYEDEKĠ ADRESLERĠ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 ANKARA 

  2) Ġran Caddesi Karum ĠĢ Merkezi No: 21 F Blok Kat: 5 

No: 427 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHLERĠ : 06.07.2017, 14.07.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : ĠĢletme ruhsatı 

• KAPSADIĞI ĠLLER : Kırklareli 

• KAPSADIĞI ĠLÇELER : Lüleburgaz, Pınarhisar 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 1623 hektar 

• PAFTA NUMARASI : ARĠ/AOI-TPO/K/E19-d4-1 

ĠġLETME SAHASININ KOORDĠNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 

KÖġE NO. ENLEM BOYLAM 

a 41º32’06’’00’’’ 27º33’00’’00’’’ 

b 41º30’00’’00’’’ 27º33’00’’00’’’ 

c 41º30’00’’00’’’ 27º30’00’’00’’’ 

d 41º32’06’’00’’’ 27º30’00’’00’’’ 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A. O. ve Amity Oil International Pty. Ltd., mevkii, koordinatları, 

yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ bulunan saha için müĢterek petrol iĢletme ruhsatı 

verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği 

hükümlerine Ģekli ve esas Ģartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca 

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 12.09.2017 tarihli Olur’ları alınmıĢtır. 

Türkiye Petrolleri A. O. ve Amity Oil International Pty. Ltd.’ye 01.08.2017 tarihinden 

itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince sahanın mevcut rezerv 

durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARĠ/AOI-TPO/K/E19-d4-1 pafta 

numaralı müĢterek petrol iĢletme ruhsatının 4 yıl süre ile verilmesine, 

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda Ģirketin sahada 

yapacağı üretim ve geliĢtirme faaliyetlerine göre Kanun’un 8’inci maddesinde iĢletme ruhsatı için 

öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiĢtir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A. O. ve 

Amity Oil International Pty. Ltd.’ye %50’Ģer hisselerle bir adet müĢterek petrol iĢletme ruhsatı 

verilmiĢtir. 9168/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 12.10.2017   Karar No: 7054 

ġĠRKETLERĠN; 

• TĠCARĠ UNVANLARI : 1) Türkiye Petrolleri A. O. 

  2) Amity Oil International Pty. Ltd. 

• MERKEZ ADRESLERĠ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 ANKARA 

  2) 2nd. Floor 18 Richardson Street West Perth 6005 

Western/AUSTRALIA 

• TÜRKĠYEDEKĠ ADRESLERĠ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 ANKARA 

  2) Ġran Caddesi Karum ĠĢ Merkezi No: 21 F Blok Kat: 5 

No: 427 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA  

• MÜRACAAT TARĠHLERĠ : 06.07.2017, 14.07.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : ĠĢletme ruhsatı  

• KAPSADIĞI ĠLLER : Kırklareli 

• KAPSADIĞI ĠLÇELER : Lüleburgaz  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 2791 hektar 

• PAFTA NUMARASI : ARĠ/AOI-TPO/K/E18-c3-2 

ĠġLETME SAHASININ KOORDĠNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 

KÖġE NO. ENLEM BOYLAM 

a 41º32’06’’00’’’ 27º30’00’’00’’’ 

b 41º30’00’’00’’’ 27º30’00’’00’’’ 

c 41º30’00’’00’’’ 27º24’50’’40’’’ 

d 41º32’06’’00’’’ 27º24’50’’40’’’ 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A. O. ve Amity Oil International Pty. Ltd., mevkii, koordinatları, 

yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ bulunan saha için müĢterek petrol iĢletme ruhsatı 

verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği 

hükümlerine Ģekli ve esas Ģartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca 

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 12.09.2017 tarihli Olur’ları alınmıĢtır. 

Türkiye Petrolleri A. O. ve Amity Oil International Pty. Ltd.’ye 01.08.2017 tarihinden 

itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince sahanın mevcut rezerv 

durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARĠ/AOI-TPO/K/E18-c3-2 pafta 

numaralı müĢterek petrol iĢletme ruhsatının 8 yıl süre ile verilmesine, 

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda Ģirketin sahada 

yapacağı üretim ve geliĢtirme faaliyetlerine göre Kanun’un 8’inci maddesinde iĢletme ruhsatı için 

öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiĢtir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A. O. ve 

Amity Oil International Pty. Ltd.’ye %50’Ģer hisselerle bir adet müĢterek petrol iĢletme ruhsatı 

verilmiĢtir. 9169/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 13.10.2017   Karar No: 7055 

ġĠRKETLERĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A. O. 

• MERKEZĠ VE  

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 09.06.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : ĠĢletme ruhsatı 

• KAPSADIĞI ĠL : Batman 

• KAPSADIĞI ĠLÇE : BeĢiri  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 4881 hektar 

• PAFTA NUMARASI : ARĠ/TPO/K/M47-a4-1 

ĠġLETME SAHASININ KOORDĠNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 

KÖġE NO. ENLEM BOYLAM 

a 37º50’56’’10’’’ 41º36’07’’00’’’ 

b 37º48’00’’00’’’ 41º36’07’’00’’’ 

c 37º48’00’’00’’’ 41º30’00’’00’’’ 

d 37º50’56’’10’’’ 41º30’00’’00’’’ 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A. O., mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ 

bulunan saha için petrol iĢletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı 

Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine Ģekli ve esas Ģartlar bakımından uygunluğu 

tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından 

Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 12.09.2017 

tarihli Olur’ları alınmıĢtır. 

Türkiye Petrolleri A. O.’ya 09.06.2017 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ―ruhsatın veriliĢinden itibaren iĢletme müracaat alanında 

arama ruhsatından gelmeyen 1688 hektarlık alanda iki yıl içerisinde bir kuyu açılması aksi halde 

bu alanın terk edilmesi‖ Ģartıyla sahanın mevcut rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı 

dikkate alınarak ARĠ/TPO/K/M47-a4-1 pafta no’lu petrol iĢletme ruhsatının 15 yıl süre ile 

verilmesine, 

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda Ģirketin sahada 

yapacağı üretim ve geliĢtirme faaliyetlerine göre Kanun’un 8’inci maddesinde iĢletme ruhsatı için 

öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiĢtir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A. O’ya 

bir adet petrol iĢletme ruhsatı verilmiĢtir. 9170/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 12.10.2017   Karar No: 7052 

ġĠRKETLERĠN; 

• TĠCARĠ UNVANLARI : 1) Türkiye Petrolleri A. O. 

  2) Amity Oil International Pty. Ltd. 

• MERKEZ ADRESLERĠ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 ANKARA 

  2) 2nd. Floor 18 Richardson Street West Perth 6005 

Western/AUSTRALIA  

• TÜRKĠYEDEKĠ ADRESLERĠ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 ANKARA 

  2) Ġran Caddesi Karum ĠĢ Merkezi No: 21 F Blok Kat: 5 

No: 427 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHLERĠ : 06.07.2017, 14.07.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : ĠĢletme ruhsatı  

• KAPSADIĞI ĠLLER : Kırklareli, Tekirdağ 

• KAPSADIĞI ĠLÇELER : Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize, Çorlu, Saray 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 10.560 hektar 

• PAFTA NUMARASI : ARĠ/AOI-TPO/K/F19-a1-1 

ĠġLETME SAHASININ KOORDĠNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 

KÖġE NO. ENLEM BOYLAM 

a 41º30’00’’00’’’ 27º37’30’’00’’’ 

b 41º24’32’’40’’’ 27º37’30’’00’’’ 

c 41º24’32’’40’’’ 27º30’00’’00’’’ 

d 41º30’00’’00’’’ 27º30’00’’00’’’ 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A. O. ve Amity Oil International Pty. Ltd., mevkii, koordinatları, 

yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ bulunan saha için müĢterek petrol iĢletme ruhsatı 

verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği 

hükümlerine Ģekli ve esas Ģartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca 

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 12.09.2017 tarihli Olur’ları alınmıĢtır. 

Türkiye Petrolleri A. O. ve Amity Oil International Pty. Ltd.’ye 01.08.2017 tarihinden 

itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince sahanın mevcut rezerv 

durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARĠ/AOI-TPO/K/F19-a1-1 pafta 

numaralı müĢterek petrol iĢletme ruhsatının 4 yıl süre ile verilmesine, 

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda Ģirketin sahada 

yapacağı üretim ve geliĢtirme faaliyetlerine göre Kanun’un 8’inci maddesinde iĢletme ruhsatı için 

öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiĢtir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A. O. ve 

Amity Oil International Pty. Ltd.’ye %50’Ģer hisselerle bir adet müĢterek petrol iĢletme ruhsatı 

verilmiĢtir. 9171/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/40879 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü         Ġl/Ġlçe KIRIKKALE/MERKEZ 

Adresi 
Fabrikalar Mah. 27. Sokak No:12 

(Ġstasyon Civarı) KIRIKKALE               
Tel-Faks 

 0 318 224 74 04 

 0 318 224 28 94 

Posta Kodu 71100 E-Mail mkemuhimmat@mkek.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Özkale Makina Sanayi Limited ġirketi  

Adresi 
Kızılırmak Mah. 86. Sok. No:19/A 

Merkez / KIRIKKALE 
Nurten ÖLMEZBAġ 

T.C. Kimlik No. -- 34504616504 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
694 004 9882  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
4159  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9255/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/451929 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

T.C. ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Sağlık AraĢtırma ve Uygulama 

Merkez Müdürlüğü 

Ġl/Ġlçe Yakutiye/ERZURUM 

Adresi 
T.C. ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Kampüsü 
Tel-Faks 0 442 344 67 24 

Posta Kodu  E-Mail hastane@atauni.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ar Medikal ĠnĢaat Oto. Tur. Ltd. ġti.  

Adresi AĢağı Mumcu Cad. No: 30/A ERZURUM  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0710098619  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
T.C. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Ticaret Sicil: 10920 Oda Sicil: 16382  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9248/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/49748 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Özel Bütçeli Kurumlar (Vakıflar Genel Müdürlüğü) 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Ġlkadım/SAMSUN 

Adresi 
Hançerli Mah. Çifte Hamam Cad. 

No: 14/4 
Tel-Faks (0362) 431 21 48 

Posta Kodu 55020 E-Mail samsun@vgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Erdoğan Özgür BAġPARMAK  

Adresi 

A. Hamdi Tanpınar Cad. Bölüntü Sok. 

GöktaĢ ĠĢ Merkezi No: 14 Kat: 5 

Osmangazi/BURSA 

 

T.C. Kimlik No. 44965280626  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Ticaret/Sanayi Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil No. 82437  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9245/1-1 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim 

üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.  

BAġVURACAK ADAYLARDA ARANAN NĠTELĠKLER:  

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel Ģartları ve Üniversitemiz 

Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel 

Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları 

gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaĢılabilir)  

2 - Üniversitemizde Ġngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araĢtırma yapacak 

ve yaptıracak düzeyde Ġngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi 

olarak görev alacak adayların (daha önce aĢağıda belirtilen koĢulları sağlamıĢ olanlar hariç); 

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak baĢvuracak adayların: Üniversite 

Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen ÜDS/YDS’den en az 85 

puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karĢılığı olan puana sahip olmaları ve bunu 

belgelendirmeleri gerekmektedir. Ġngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların 

dıĢındaki sınav sonuçları kabul edilmez. 

BaĢvuru aĢamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiĢ olan adaylara, ayrıca Ġngilizce yazma 

becerilerini ölçen bir sınav yapılır. 

b) Ġstenilen asgari Ġngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve 

Profesör adayları Üniversitemizde Ġngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 

2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da baĢarılı olmaları 

gerekmektedir.) 

BAġVURACAK ADAYLARDAN ĠSTENĠLEN BELGELER: 

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve baĢvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde 

aĢağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe baĢvurmaları gerekmektedir. 

- Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuracak adayların iĢlemleri Fakülte ve Enstitülerce 

yürütüleceğinden, aĢağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere baĢvurmaları gerekmektedir. 

- Adayların, bilimsel çalıĢmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları 

dilekçelerinde baĢlıca araĢtırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aĢağıdaki 

belgeler de yer alacaktır: 

- ÖzgeçmiĢ ve yayın listeleri, 

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin 

asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), 

- Onaylı dil belgesi, 

- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim 

edeceklerdir.  

- BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın baĢvurusu değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

- BaĢvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 
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ALAN PROF. DOÇ. Y.DOÇ. 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Fizik  Matematiksel Fizik  1 - - 

Fizik 
Yüksek Enerji Fiziği (Kuramsal Yüksek 

Enerji Fiziği) 
1 - - 

Kimya  Organik Kimya - - 1 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği  
Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği  - - 1 

ĠnĢaat Mühendisliği Hidrometeoroloji ve Ġklim DeğiĢikliği 1 - - 

Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama 1 - - 

Havacılık ve Uzay 

Mühendisliği 

Havacılık Yapıları ve Malzemeleri, Ġleri 

Malzemelerin Çok Ölçekli Modellenmesi 
- 1 - 

Gıda Mühendisliği  Gıda Mikrobiyolojisi - 1 - 

MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 

Mimarlık 
Mimari ve Kentsel Tasarım; Mekansal ve 

Kentsel Kuram 
- - 1 

Endüstri Ürünleri 

Tasarımı 

Ürün EtkileĢimi ve Kullanıcı Deneyimi 

Tasarımı 
1 - - 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Ġktisat 
Makro Ġktisat: Büyüme ve Kantitatif 

Metodlar 
1 - - 

Ġktisat 
Ġktisadi DüĢünceler Tarihi: Makro 

Perspektif 
- - 1 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim - 1 - 

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

Mikro ve Nanoteknoloji  1 - - 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

Bilim ve Teknoloji 

Politikası ÇalıĢmaları  
 - - 1 

YerleĢim Arkeolojisi   - 1 - 

 9121/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 35.17/326 

Toplantı Tarihi ve No : 15.08.2017 - 232 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 15.08.2017 - 6402 ĠZMĠR 

 
 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 25 Ekim 2017 – Sayı : 30221 

 

 
 9162/1-1 



25 Ekim 2017 – Sayı : 30221 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017 - 184 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2017 - 2838 KAYSERĠ 

Yozgat Ġli, Sorgun Ġlçesi, ġahmuratlı Köyünde bulunan, özel mülkiyete ait 1155 

parseldeki ―apsisli yapı‖ nın kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. 

Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 1155 parselin tapu kütüğü 

beyanlar hanesine ―I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 

28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz 

Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği verilmesine; bu 

alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin 

Koruma ve Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7036 İş Mahkemeleri Kanunu
7037 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Savunma

Sanayi Konusunda Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Hakkında
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7038 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Adına Türk Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı ile İspanya Krallığı Savunma Bakanlığı Adına
İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Çok Maksatlı Amfibi
Hücum Gemisi (LHD) Projesi İş Birliği Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat
Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Şehit Yakınları ve Gazilere Hukuki Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik
— Okul Servis Araçları Yönetmeliği
— Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Kültür Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 20/9/2017 Tarihli ve 2014/109 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 20/9/2017 Tarihli ve 2014/13677 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 20/9/2017 Tarihli ve 2014/14195 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


