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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2018/11339

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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          Binali YILDIRIM
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                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA
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                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi İngilizce hazırlık sını-

fında verilecek eğitim, uygulama, sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çankaya Üniversitesinin İngilizce eğitim öğretim ya-

pan bütün bölüm ve programlarına yönelik İngilizce Hazırlık Eğitimi Bilim Dalı tarafından

yürütülen eğitim, öğretim ve İngilizce dil yeterliği ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl: Her biri en az on dörder haftadan oluşan iki yarıyılı,

b) Hazırlık sınıfı: Çankaya Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfını,

c) İlgili komisyon: Çankaya Üniversitesi İngilizce hazırlık eğitimi bilim dalı yöneticisi

ile ilgili rektör yardımcısının başkanlığında yabancı diller bölümü başkanının yer aldığı ko-

misyonu,

ç) İngilizce yeterlik ve düzey belirleme sınavı: Çankaya Üniversitesi ingilizce hazırlık

sınıfında eğitim görecek öğrencilerin seviyelerini belirleyen sınavı,

d) Lisans: Hazırlık sınıfı hariç en az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

e) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora programlarını,

f) Ön lisans: Hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

g) Rektör: Çankaya Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Rektörlük: Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünü,

h) Senato: Çankaya Üniversitesi Senatosunu,

ı) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,

i) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

j) Yeterlik sınavı: Yabancı diller bölümü, İngilizce hazırlık eğitimi bilim dalı tarafından

gerçekleştirilen İngilizce yeterlik sınavını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretimine İlişkin Esaslar

Öğrenim süresi

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfında normal eğitim öğretim süresi bir akademik yıl, azami

eğitim öğretim süresi ise iki akademik yıldır. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamam-

layamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. 

(2) Bir eğitim öğretim yılı en az on dörder haftalık iki yarıyıldan oluşur. Birinci yarıyıl

güz, ikinci yarıyıl ise bahar olarak adlandırılır. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir.

Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya yaz öğretimi açabilir. Yaz

öğretimi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

İngilizce yeterlik ve düzey belirleme sınavı ve muafiyet

MADDE 6 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen yeni öğren-

ciler; eğitim öğretim yılı başında, İngilizce dil bilgilerinin kayıtlı oldukları eğitim öğretim prog-

ramlarının öngördüğü seviyede olup olmadığını belirlemek üzere, İngilizce Yeterlik ve Düzey

Belirleme  Sınavına tabi tutulur. İngilizce yeterlik ve düzey belirleme sınavı sonucunun değer-

lendirilmesi; ilgili rektör yardımcısının başkanlığında, Üniversitenin yabancı diller bölümü

başkanı ile hazırlık sınıfı birimi yöneticisinin de yer aldığı bir komisyon tarafından yapılır. İn-

gilizce yeterlik ve düzey belirleme sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz;

bu öğrencilerin hazırlık sınıfı programına devam etmeleri gerekir.

(2) İngilizce yeterlik ve düzey belirleme sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Bu sınavda notu 100 üzerinden en az 60 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mü-

tercim Tercümanlık Bölümü için en az 70) olan öğrencilere kayıtlı oldukları programlara devam

hakkı verilir.

b) Eşdeğerliği ve puanları yabancı diller bölümü tarafından  belirlenen sınavlardan alı-

nan sonuçlar ile TOEFL ve benzeri uluslararası sınav sonuç belgesine sahip olan öğrencilerin

başvuruları İngilizce hazırlık eğitimi bilim dalı tarafından incelenir. Belgelenen sınav ve pu-

anları yeterli bulunan öğrencilere yabancı diller bölüm başkanlığı tarafından sonuçlar duyurulur

ve bu öğrencilere kayıtlı oldukları programlara doğrudan devam hakkı verilir.

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen İngilizcenin ana dil olarak konu-

şulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp,

orta öğrenimini bu kurumlarda tamamlayan öğrencilere kayıtlı oldukları programlara devam

hakkı verilir.

ç) Üniversitede daha önceki yıllarda İngilizce hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamış

öğrencilere kayıtlı oldukları programlara doğrudan devam hakkı verilir.
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Kurlar

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfı programından muaf olma durum-

ları ile hazırlık sınıfında eğitime hangi düzeyde başlayacakları, İngilizce yeterlik ve  düzey be-

lirleme sınavı ile belirlenir. Bu sınav sonucunda hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler;  başlangıç,

başlangıç sonrası, orta ve ileri olmak üzere dört ayrı kura yerleştirilirler. Hazırlık sınıfındaki

haftalık ders yükleri öğrencilerin dil düzeylerine göre yirmi bir saatten az olmamak üzere ya-

bancı diller bölümü ve hazırlık eğitimi bilim dalı tarafından belirlenir. Sınava girmeyen öğ-

renciler başlangıç kuruna yerleştirilirler.

Hazırlık sınıfı programı ve kurlar

MADDE 8 – (1) Hazırlık Sınıfında dersler, aşağıdaki her biri 8 haftalık dört farklı kur

ile başlar:

a) Başlangıç düzey kuru: Kur süresi 8 haftadır, haftada 24 saat ders yapılır.

b) Başlangıç sonrası düzey kuru: Kur süresi 8 haftadır, haftada 23 saat ders yapılır.

c) Orta düzey kur: Kur süresi 8 haftadır, haftada 22 saat ders yapılır.

ç) İleri düzey kur: Kur süresi 8 haftadır, haftada 21 saat ders yapılır.

Değerlendirme ve kur başarı notu 

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin kur başarı durumları; ara sınav, final sınavı, derse katılım,

ödevler ve ürün dosyası çerçevesinde değerlendirilir. Değerlendirme ve kur başarı notları ve

bu notların ağırlıklarıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Ara sınav; her kurda bir defa yapılan, öğrenilen konuları test eden ve kur geçme no-

tundaki ağırlığı  % 25 olan sınavdır.

b) Final sınavı; kurun sonunda tek olarak yapılan, o kur boyunca öğrenilen konuları

test eden ve kur geçme notundaki ağırlığı % 30 olan sınavdır.

c) Derse katılım notu; her hafta öğrencilerin derslerdeki çalışmaları, verilen ödevleri

yapmaları, disiplin durumları ve ders materyallerini bulundurmaları ve bu çalışmaların sonu-

cunda dil gelişimlerinin değerlendirildiği bir nottur. Derse katılım notunun kur geçme notundaki

ağırlığı % 15’tir.

ç) Ödevler; öğrenciler her hafta on-line olarak internette ve ürün dosyası dahilinde ve-

rilen ödevleri yaparlar. Bu uygulamaların kur geçme notundaki ağırlığı % 30’dur.

d) Kur başarı notu; Öğrencilerin kuru geçebilmesi için yukarıda verilen ağırlıklı not or-

talamasının 100 üzerinden en az 60 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mütercim Tercüman-

lık Bölümü için en az 70) puan olması gerekir. 

Kur tekrarı

MADDE 10 – (1) 8 inci maddede belirtilen biçimde ilgili kurları okuyup başarılı ola-

mayan öğrenciler, başarısız oldukları kurların tekrarlarını yaparlar. Tekrarlanan kurlarda süre

yine 8’er haftadır. Üniversitenin yabancı diller bölümü başkanlığının önerisi ve Rektörlük kararı

ile kurların süreleri bir hafta azaltılabilir veya artırılabilir.
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Hazırlık sınıfı genel başarı notu

MADDE 11 – (1) Bir akademik yıl boyunca; ilki birinci dönemin en başında yapılan

İngilizce yeterlik ve düzey belirleme sınavı, diğerleri ise birinci ve ikinci dönemin sonunda ve

yaz öğretimi bitiminde yapılan İngilizce yeterlik sınavları olmak üzere dört defa sınav yapılır.

İngilizce yeterlik sınavlarının yapılacağı tarih ve saatler Üniversitenin internet sitesinden de

ilan edilir. İngilizce yeterlik sınavına giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.

(2) İngilizce yeterlik sınavlarına girebilmek için öğrencilerin; ileri düzey kuru başarıyla

tamamlamış olması gerekir. Hazırlık sınıfındaki genel başarı notu; ileri düzey kuru başarı no-

tunun % 40’ı ile İngilizce yeterlik sınavı notunun % 60’ının toplanmasıyla hesaplanır. Hazırlık

sınıfı sonundaki genel başarı notu 60 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mütercim Tercü-

manlık Bölümü için 70) ve üstünde olan öğrenciler bağlı bulundukları eğitim programına de-

vam hakkı kazanır ve İngilizce eğitimlerine, bağlı oldukları programlara uygun akademik İn-

gilizce dersleri ile devam eder. İkinci yarıyılın sonunda ve yaz öğretimi bitiminde yapılacak

hazırlık sınıfı genel başarı notu değerlendirmesinde hazırlık sınıfı biriminin önerisi ve yabancı

diller bölümü başkanlığının kararı ile tüm öğrencilerin başarı performansları dikkate alınabilir. 

(3) Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfına bir öğretim yılı devam edip başarılı olama-

yan ve ikinci yıl İngilizce hazırlık sınıfına devam etmekte olan (repeat) öğrenciler ile lisansüstü

öğrencileri kur düzeyleri dikkate alınmaksızın her yarıyılın sonunda açılacak İngilizce yeterlik

sınavına girebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin genel başarı notu sadece girdikleri yeterlik

sınavı esas alınarak belirlenir.

Devam koşulu

MADDE 12 – (1) Her bir kur için derslerde % 85 devam şartı vardır. Devam koşulunu

yerine getirmeyen öğrenciler; ara sınav ve ürün dosyası puanları ne olursa olsun kur tekrarla-

mak zorundadır.

Mazeret sınavı ve sağlık raporları

MADDE 13 – (1) İngilizce hazırlık sınıfı birimi tarafından kabul edilen bir nedenle ara

sınava girmeyen öğrenci, bu durumunu gösteren belgeyle birlikte sınavın bitiminden itibaren

yedi gün içinde başvurduğu takdirde mazeret sınavına alınır. Mazeret sınavının tekrarı yoktur. 

(2) Sağlık raporları hakkında, Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

İzinli sayılma

MADDE 14 – (1) İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri, haklı ve geçerli nedenle bir veya

iki yarıyıl için izin isteğinde bulunabilir. Öğrencilerin izinli oldukları sürelerde öğrenim ücre-

tinin yarısını ödemeleri gerekir. İzinli sayılan süre içinde sınavlara girilmez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 23/3/2016 tarihli ve

29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi

ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer

mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 13/7/2015 tarihli ve 29415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çan-

kaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş

Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Yaz öğretiminde öğrenci en çok on iki kredilik ders alabilir.”

“ç) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve bunların gerek-

tirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin devam du-

rumlarının ders başarı durumuna etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında

açıklanır ve öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir.

Daha önce alınmış ve devamsızlık (IA) nedeniyle başarısız olunan dersler hariç, tekrar edilen

derslerde devam zorunluluğu aranmaz. Hangi gerekçeyle olursa olsun, bu bentte belirtilen şe-

kilde bir dersin devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2015 29459
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İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK 

ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesinin yurt dışında

faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarıyla birlikte yürüttüğü çift diplomaya yönelik ulus-

lararası ortak lisans programlarının uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yurt dışında faaliyet gösteren yükseköğretim kurum-

larıyla birlikte yürütülen ortak diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programlarındaki

eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 43 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili yönetim kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi Fakülte/Konservatuar Yönetim

Kurulunu,

b) Kredi: Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan

için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen; öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri

ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik

veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma

saatlerini,

c) Ortak Yükseköğretim Kurumu: Ortak diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans

programının yürütüldüğü yurt dışında faaliyet gösteren yükseköğretim kurumunu,

ç) Öğrenci: Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının yurt dışındaki yükseköğretim

kurumlarıyla işbirliği çerçevesinde yürütülen programlara kayıt yaptıran kişiyi,

d) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

e) Protokol: Her iki üniversite arasında ortak programın yürütülmesine dair usül ve

esasları belirleyen, her iki üniversitenin kendi akademik onay süreçlerinden geçmiş olan pro-

tokolü,
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f) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,

g) Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP): Ortak diplomaya yönelik uluslararası

ortak lisans programını,

ğ) Üniversite (İTÜ): İstanbul Teknik Üniversitesini,

h) Yabancı öğrenci: Yükseköğretim kurumlarında her derece ve dalda öğrenim gören

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrenciyi,

ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

i) Yükseköğretim kurumları: Yurt içinde 2547 sayılı Kanuna tabi yükseköğretim ku-

rumları ile bu Yönetmelik çerçevesinde ortak program yürütülecek yurt dışındaki yükseköğre-

tim kurumlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Kesin Kayıtlar ve Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenci kabulü ve kesin kayıtlar

MADDE 5 – (1) Türk vatandaşı öğrencilerin ortak lisans programlarına kabulü için;

ÖSYM sınavlarına girmek, tercihleri arasında yer vererek ortak programa yerleşecek kadar

ilgili puan türünde başarılı olmak ve usulüne göre yerleştirilmiş olmak şartları aranır. Ayrıca

öğrencinin yurt dışı yükseköğretim kurumunun kabul şartlarını da sağlaması gerekir.

(2) Yabancı öğrencilerin ortak programa kabulünde aranacak şartlar ortak program için

imzalanan protokolde belirtilir.

(3) Ortak lisans programlarında Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yabancı öğ-

renci kabulünde uygulanan uluslararası sınav puanı, ortaöğretim mezuniyet derecesi ve benzeri

kriterler ortak programlara yabancı öğrenci kabulünde de uygulanır. Bu kriterlerin asgarî dü-

zeyleri hususunda YÖK’ün onayı alınır.

(4) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar İTÜ Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından ilan edilir. İTÜ’ye kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenci, 8 inci maddede

belirtilen yabancı dil koşulunu sağlamışsa İTÜ’de ders almaya, sağlamamış ise İTÜ Yabancı

Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfındaki derslere başlar.

(5) Öğrenci ortak yükseköğretim kurumu tarafından istenen bütün belgeleri yine ortak

üniversitenin belirlediği tarihe kadar hazırlamak ve göndermekle yükümlüdür. Öğrenci, kabul

belgesi her iki kurum tarafından onaylandıktan sonra uluslararası programın öğrencisi olur.

Eğitim öğretim ücreti ve ödeme usulü

MADDE 6 – (1) Ortak programlarda eğitim ücrete tabidir. Üniversitenin öğrenim ücreti

iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında veya kayıt yenileme sırasında,

ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt yenileme sırasında ödenir.
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(2) Öğrencinin ortak yükseköğretim kurumuna ödeyeceği öğretim ücretleri ise ortak

yükseköğretim kurumu tarafından belirlenir. Belirlenen ücretler öğrenci tarafından ortak yük-

seköğretim kurumuna yatırılır.

Eğitim süreleri

MADDE 7 – (1) Ortak programların süre ve toplam kredisi 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanunu ve 11/7/2016 tarihli ve 29767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üni-

versitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen süre ve toplam krediden az ola-

maz.

(2) Ortak program kapsamında yürütülecek lisans programlarının en az yarısı İTÜ’de

tamamlatılır. Dersler ile uygulamaların hangi yükseköğretim kurumunda tamamlatılacağı pro-

tokolde belirtilir.

(3) Ortak program kapsamında öğrencinin İTÜ ve ortak yükseköğretim kurumunda ge-

çireceği asgarî ve toplam süreler protokolde belirtilir.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Uluslararası programların öğretim dili ortak program için imzalanan

protokolde belirtilir.

(2) Öğrencilerin ortak programda öğrenimlerine başlayabilmeleri için ortak programın

verildiği dil veya dilleri yeterli düzeyde bildiklerini belgelemeleri gerekir. Eğitimin verileceği

dilin yeterli düzeyde bilindiğini belirleyecek sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari

puanlar protokolde belirtilir.

(3) Ortak lisans programına kabul edilen öğrencilerden dil düzeylerinin yeterliliğini

belgeleyenler kabul edildikleri programda lisans öğrenimlerine başlarlar.Yabancı dil bilgisi ye-

tersiz olan öğrenciler, yabancı dil hazırlık porgramına kabul edilirler. Yabancı dil hazırlık eğitimi

azami iki yıldır.

(4) Azami sürenin sonunda yabancı dil şartını sağlayamayan ortak lisans programındaki

öğrenciler talep etmeleri üzerine, yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla taban

puan koşulunu sağlamak kaydıyla öğretim dili Türkçe olan herhangi bir programa bir defaya

mahsus olmak üzere ÖSYM tarafından yerleştirilebilir.

Vize

MADDE 9 – (1) Ortak programlara kabul edilen öğrenciler yabancı ülkede eğitim gör-

mek için o ülkenin vize uygulamaları çerçevesinde vize almakla yükümlüdür.

Akademik başarısızlık

MADDE 10 – (1) Üniversiteden akademik başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen ortak

program öğrencisinin, ortak programla ilişiği kesilir.
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(2) Ortak üniversitede öğrenim görürken akademik başarısızlık nedeniyle bu kurumdan

ilişiği kesilen öğrenci, yurt içinde öğrenim gördüğü yükseköğrenimdeki başarı notu esas alı-

narak 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-

larında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile

Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre

başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir programa yatay geçiş yapar.

(3) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen haller dışında kalan herhangi bir nedenle ortak dip-

lomaya yönelik uluslararası ortak lisans programı kapsamında eğitim gördüğü yükseköğretim

kurumundan ilişiği kesilen öğrencinin diğer yükseköğretim kurumundan da ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Planı, Program Koordinatörü, Notlar, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, 

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının Yükseltilmesi, Gözetim ve Başarısız 

Olunan Derslerin Tekrarı

Öğretim planı

MADDE 11 – (1) Uluslararası programın öğretim planı İTÜ ve ortak yükseköğretim

kurumu tarafından birlikte hazırlanır, ilgili fakülte kurulu ve Senato tarafından onaylanarak

yürürlüğe girer. Ortak yükseköğretim kurumu planında bulunan derslerin ortak yükseköğretim

kurumunda, İTÜ planında bulunan derslerin İTÜ’de alınması zorunludur.

(2) Uluslararası programın İTÜ’de yürütülen her yarıyılında öğrenci en fazla 23 kredilik

ders alabilir. Gerekli hallerde yarıyıl kredi yüküne ilişkin bu sınır ilgili fakülte yönetim kurulu

kararı ile değiştirilebilir.

Program koordinatörü

MADDE 12 – (1) Programda kayıtlı öğrencilerin akademik danışmanlığının yanı sıra,

gerekli durumlarda program ortağı üniversite ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Fakülte De-

kanlığı ve Rektörlük arasında akademik ve idari konularda koordinasyon sağlamak üzere ilgili

UOLP koordinatörlüğüne program koordinatörü, Rektör tarafından atanır. Program koordina-

törlükleri arasında koordinasyon, İTÜ UOLP genel koordinatörlüğü tarafından sağlanır.

(2) Gerekli görülen durumlarda ilgili UOLP koordinatörlüğüne atama usulüne uygun

olarak birden fazla eş koordinatör atanabilir.

Notlar

MADDE 13 – (1) Uluslararası programda öğrencinin bir dersteki başarısının belirlen-

mesine yönelik not sistemi uygulanması ve başarı derecesinin hesaplanması, o dersin tamam-

landığı İTÜ veya ortak yükseköğretim kurumunda geçerli olan ilgili mevzuat hükümlerine göre

yapılır. Taraf kurumlardan birinde başarısız olunabilecek derslerin ve diğer etkinliklerin nasıl

ve taraflardan hangisinde telafi edileceğinin ve ortak programda genel not ortalamasının ne şe-

7 Mart 2018 – Sayı : 30353                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



kilde hesaplanacağının esas ve usulleri de protokolde belirtilir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi

için İTÜ ve ortak yükseköğretim kurumunun asgari akademik koşullarını sağlaması ve ayrıca

programın tümüne ait akademik gerekleri de yerine getirmesi esastır.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 14 – (1) Uluslararası programın öğretim planına göre öğrencinin İTÜ’de ve

ortak üniversitede yükseköğretim kurumunda yürütülen dönemlerdeki başarı derecesi ayrı ayrı

hesaplanır, İTÜ ve ortak yükseköğretim kurumu tarafından ayrı not belgesinde (transkript) be-

lirtilir.

Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 15 – (1) Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, İTÜ’de

bu programlarda daha önce alıp başardığı veya şartlı başarılı olduğu dersleri Senato tarafından

belirlenen esaslar çerçevesinde İTÜ’de tekrar alabilir. Bu dersler için son alınan notlar geçer-

lidir. Öğrencinin aldığı bütün notlar, ifadeler ve tanımlar not belgesinde gösterilir.

Gözetim

MADDE 16 – (1) İTÜ’den aldıkları ders yükü itibari ile ağırlıklı genel not ortalamaları

herhangi bir yarıyılın sonunda 1,90’ın altında kalan öğrenciler gözetim listesine alınırlar. Gözetim

listesinde olan bir öğrenci İTÜ’deki bir sonraki dönemde 18 krediden fazla kredi yükü alamaz.

(2) Akademik başarısızlık nedeniyle öğrencinin programla ilişiğinin kesilmesi İTÜ ve

ortak yükseköğretim kurumunun ilgili mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde kararlaştı-

rılır.

(3) İTÜ’de tamamlanan bir öğretim yılı sonunda gözetim listesinde olan öğrencinin,

not ortalamasını gözetim düzeyinin üzerine çıkartmadan ortak yükseköğretim kurumunda yü-

rütülecek bir sonraki döneme devamına izin verilmez. İTÜ’de gözetim listesinden çıkan bir

öğrencinin ortak yükseköğretim kurumunda öğretime devam edebilmesi, ortak yükseköğretim

kurumunda gözetimle ilgili geçerli koşulların sağlanmış olmasına bağlıdır. Ortak yükseköğre-

tim kurumu gözetim ile ilgili kendi koşullarını belirler. Öğrenci, ortak yükseköğretim kurumu-

nun geçerli koşullarını öğrenmek ve bunlara uymakla yükümlüdür.

Başarısız olunan derslerin tekrarı

MADDE 17 – (1) İTÜ’de ya da ortak yükseköğretim kurumunda alınıp başarısız olunan

dersler aşağıdaki şekillerde tekrar alınabilir. Öğrenciler, bu notların İTÜ’nün ve ortak yüksek-

öğretim kurumunun not belgesine nasıl yansıdığını ve buna bağlı olarak ağırlıklı not ortala-

masının nasıl değiştiğini bilmekle yükümlüdürler.

(2) Normal eğitim süresinin uzaması durumunda öğrenciler, başarısız oldukları ders-

lerden; İTÜ’de alınıp başarısız olunan eşdeğerliği program koordinatörü ve fakülte yönetim

kurulu tarafından onaylanmış en fazla iki dersi;

a) Ortak lisans programları tarafından açılmamış ise İTÜ’nün diğer lisans programla-

rından,
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b) İTÜ’de açılmamış ise akredite olmuş bir devlet ya da vakıf üniversitesinin yaz oku-

lunda,

c) Ortak yükseköğretim kurumunda bulunması ve açılması durumunda, ortak yüksek-

öğretim kurumunun da izniyle, ortak yükseköğretim kurumundan

alabilir.

(3) Son sınıf öğrencileri; gözetim listesinde olmamak koşuluyla ilgili yönetim kurulu

kararıyla, en fazla iki adet ders daha alabilir. Ayrıca; ortak yükseköğretim kurumunda alınıp

başarısız olduğu ve eşdeğerliği ortak yükseköğretim kurumu, İTÜ program koordinatörü ve

fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanmış en fazla iki dersi; İTÜ’deki uluslararası ortak

lisans programında açılmış ise uluslararası ortak lisans programında, açılmamış ise İTÜ’de di-

ğer lisans programlarından da alabilir.

Alınamayan dersler

MADDE 18 – (1) Tüm program süresince bir öğrenci öngörülemeyen özel durumlar

nedeni ile ortak üniversitede alamadığı en fazla iki dersi, dersin eşdeğerliğinin koordinatörler

tarafından onaylanması şartı ve ilgili fakülte yönetim kurulunun da kararı ile 17 nci maddenin

ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dâhilinde İTÜ’den alabilir. Benzer uygulama, ortak yüksek-

öğretim kurumunun onaylaması durumunda, öğrencinin İTÜ’de alamadığı dersler için de ge-

çerlidir.

Öğretimi bitirme

MADDE 19 – (1) Bağlı bulunduğu programın öğretim planında yer alan zorunlu ders-

lerle, yine programda öngörülen toplam krediyi sağlayacak şekilde seçmeli dersleri alan ve ba-

şaran, ağırlıklı genel not ortalamasını her iki üniversitenin öngördüğü koşulları sağlamış, İTÜ

için en az 2,00 ve her iki üniversite tarafından belirlenen, varsa stajlar dahil bütün çalışmaları

başarmış öğrenciler, öğrenimlerini bitirmiş sayılır ve kendilerine 23 üncü maddede belirtilen

diplomalar verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzinler

MADDE 20 – (1) İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeli-

ğinin 32 nci maddesinde belirtilen nedenlerle ve belgelemek koşulu ile öğrenciye, her iki tarafın

mutabakatı ile izin verilebilir. İzinde geçen süre azami öğretim süresinden sayılmaz. Mücbir

sebepler hariç, öğrenim süresi boyunca kullanılabilecek toplam izin süresi, normal öğretim sü-

resinin yarısından fazla olamaz.

(2) Hazırlık programında yurt dışında ve yurt içinde İTÜ dışında İngilizce öğrenmek

amacı ile süreli izin talebinde bulunulmaz.
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(3) İzin ile ilgili diğer hususlarda İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri uygulanır.

(4) Ortak yükseköğretim kurumunda dönemini tamamlayıp İTÜ’ye dönen öğrenciler almış

oldukları dersleri gösteren not belgelerini (transkript) program koordinatörüne teslim etmekle

yükümlüdür. Koordinatörler not belgelerinin doğruluğunu ortak yükseköğretim kurumundan

teyit ettikten sonra öğrenci dosyalarına konulmak üzere fakülte aracılığı ile İTÜ Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına gönderir.

(5) UOLP öğrencilerinin ortak yükseköğretim kurumunda geçirecekleri her dönem, sü-

reli izin olarak sayılır. Öğrenciler yurt dışında geçirecekleri her dönem için bağlı bulundukları

fakültelerden izin almakla yükümlüdür. Fakülteler de her dönem başında izin verdikleri UOLP

öğrencilerinin bir listesini İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

Yatay geçiş, çift anadal, yan dal

MADDE 21 – (1) Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu ortak lisans programından

Üniversitedeki veya başka bir üniversite bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer bir ortak lisans

programına yatay geçiş Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-

ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması

Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

(2) Ortak lisans programından yurt içindeki diğer bir lisans programına veya yurt için-

deki bir lisans programından ortak lisans programına yatay geçiş Yükseköğretim Kurumlarında

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar

Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ya-

pılır.

(3) Ortak lisans programına kayıtlı bir öğrenci çift anadal ve yan dal eğitimi yapamaz.

Disiplin

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, eğitim için bulundukları üni-

versite veya ortak yükseköğretim kurumunun ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Diploma

MADDE 23 – (1) Uluslararası programı, bu programın yürütüldüğü İTÜ ve ortak yük-

seköğretim kurumunun tüm gereklerini yerine getirerek başarıyla tamamlamış olan öğrenciler

İTÜ ve ortak yükseköğretim kurumundan birer diploma veya İTÜ ve ortak yükseköğretim ku-

rumunun hazırladığı tek bir diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Uluslararası programı başarıyla tamamlayanlara İTÜ’de program adı ve varsa fa-

külte adı da açıklanmak suretiyle, İTÜ lisans diploması verilir. Öğrenimlerini başarı ile tamam-

layan öğrenciler, aynı zamanda ortak yükseköğretim kurumunun ilgili programının diplomasını

da alırlar.
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(3) Yükseköğretim kurumunu ve programını tanıma hususunda; diplomayı veren yük-

seköğretim kurumunun ve programının, faaliyet gösterdiği ülkenin yetkili makamları veya bu

makamlarca yetkilendirilmiş kalite güvencesi ve akreditasyon kuruluşlarının olması ve YÖK

tarafından akademik derece vermeye yetkili bir kurum ve program olarak kabul edilmesi ge-

rekir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Yüksek-

öğretim Kanunu, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğre-

tim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına

Dair Yönetmelik ve uluslararası ortak programı yürüten yükseköğretim kurumlarının kendi

mevzuatları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 15/11/2010 tarihli ve 27760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Teknik Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları Eği-

tim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ-İŞ DÜNYASI 

İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/5/2011 tarihli ve 27922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz

Mayıs Üniversitesi Üniversite-Sanayi-İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 05/03/2018

Karar No : 2018/32

Konu : Hisse Satışı

—— • ——

KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7721 Karar Tarihi: 15/02/2018

Kurul Başkanlığının 14.02.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 14.02.2018

tarih ve 12509071-114-E.2830 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Turk Elektronik Para A.Ş.’ye 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun

4 üncü maddesi ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi

çerçevesinde üye işyerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunma izni verilmesine

karar verilmiştir.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÖZEL AMAÇLI (PASTALIK VE BAKLAVALIK - BÖREKLĠK) UN 

ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 3.000 Çuval Özel Amaçlı (Pastalık ve 

Baklavalık - Böreklik) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 20.03.2018 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 20.03.2018 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

 Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA 

 Tel: (0312) 397 33 65 - 66        Faks: (0312) 397 33 71 - 74  

 2069/1-1 

—— • —— 

SÜRE UZATIM ĠLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından Enerji 

Üretim Alanı’nda kömüre dayalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla; EskiĢehir Ġli, Alpu 

Ġlçesi sınırlarında bulunan ve Elektrik Üretim A.ġ.ye ait olan ER: 3360209, S: 85839 no.lu ruhsat 

sahası içerisindeki Kömür Rezerv Alanı’nın 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 18. 

maddesinin 5. fıkrası çerçevesinde ―ĠĢletme Hakkının Verilmesi‖ yöntemi ile özelleĢtirilmesi 

amacıyla ihale edileceği 27/09/2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuĢtur. 

Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati 26/04/2018 

günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıĢtır. 

T.C. 

BAġBAKANLIK 

ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80    06600 KurtuluĢ/ANKARA 

Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07 

 2135/1-1 
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REKLAM UYGULAMALI ATM KABĠNLERĠNĠN YAPIMI VE 10 YIL SÜRE ĠLE 

ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Mülkiyeti, Yönetimi ve Tasarrufu Altında Bulunan 

Alanlara (400 adet) Reklam Uygulamalı ATM Kabinlerinin Yapımı ve 10 Yıl Süre Ġle ĠĢletilmesi 

ĠĢi Ġhalesi Yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No  : 831 

2 - ĠĢin Konusu/Nevi/Miktarı : Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve 

tasarrufu altında bulunan (Ģartname eki listede adres ve 

mahal bilgileri bulunan) alanlara 400 adet reklam 

uygulamalı ATM kabinlerinin yapımı ve 10 yıl süre ile 

iĢletilmesi. 

3 - Muhammen Bedel : 40.000.000.- TL+ KDV/YIL 

4 - Geçici Teminat :   1.200.000.- TL 

5 - ĠĢletme Süresi : 10 Yıl 

6 - Yeterlik Ġçin Son BaĢvuru  

     Tarih ve Saati : 19 Mart 2018 Saat: 16:00 

7 - Ġhale Tarihi ve Saati : 21 Mart 2018 Saat: 13:00 

Son teklif verme tarih ve saati : 21 Mart 2018 Saat: 13:00 

8 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen 

Salonu KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5 

Saraçhane - Fatih/Ġstanbul 

9 - Yeterlik BaĢvurusunun  

     Yapılacağı Yer : Reklam Yönetimi Müdürlüğü 

  Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 

Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No: 5 

Bakırköy/Ġstanbul 

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

Kapalı Teklif Usulü 

11 - Ġhale Ģartnamesinin görülebileceği veya  

       satın alınabileceği yer  : Ġhale ġartnamesi 5.000.-TL bedelle Reklam Yönetimi 

Müdürlüğü, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ek Hizmet 

Binası Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı 

No: 5 Bakırköy / Ġstanbul adresinden satın alınacaktır.  

  Tel: 0212 449 40 00       Fax: 0212 455 43 93 

12 - Ġhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:  

12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 

12.1.1. Gerçek kiĢiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul’da ikamet 

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

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

12.1.2. Yabancı Ġsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel 

KiĢiler) 
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12.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi 

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

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

(Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu 

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

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

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

12.1.4. Ġmza Sirküleri 

a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

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

bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

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

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

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

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

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ 

olması gereklidir.) 

12.1.6. Ġhaleye konu iĢ ile ilgili istenen belgeler; 

a) Ġhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 2 adet Belediye 

ATM yeri kiralama/iĢletme ihalesine girdiğini ve sözleĢmelerini yaptığına dair kuruluĢlardan 

belgeler sunacaklardır, Ortak giriĢim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari Ģartları 

sağlaması gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir. 

b) Ġstekliler sermayelerinin en az 3.000.000 TL (üçmilyon Türk Lirası) olduğuna dair 

yetkili kurumlardan alınmıĢ belgeleri sunacaklardır. Ortak giriĢim olması halinde ortaklardan her 

birinin istenen asgari Ģartları sağlaması gerekir. 

c) Ġstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (Üç) yıl içerisinde toplam 15.000.000.-TL 

(OnbeĢmilyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali MüĢavir ya da vergi dairesi 

tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kâr/Zarar Tablosu v.b.) Ortak giriĢim olması 

halinde istenen Ģartları ortaklar birlikte sağlayacakları gibi ortaklardan herhangi birinin de 

sağlaması yeterlidir. 

d) Ġstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (Üç) yıl içerisinde ATM kiralama veya 

ATM yeri kullanımı iĢinde toplama 4.000.000.-TL (Dörtmilyon Türk Lirası) tutarında iĢi deneyim 

ve/veya iĢ bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. ĠĢ deneyim belgesi bir veya birden fazla 

sözleĢmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirilmiĢ olmalıdır. Kamu kurum ve 

kuruluĢlarında gerçekleĢtirilen iĢlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluĢları tarafından 

düzenlenmiĢ iĢ deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleĢtirilen iĢlerle ilgili olarak sözleĢme ve 

sözleĢmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir. Ortak giriĢim olması halinde 

istenen Ģartları ortaklar birlikte sağlayacakları gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması 

yeterlidir. 
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12.1.7. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, Reklam Yönetimi Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü 

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

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

gerekmekte olup, borcu ve açılmıĢ tahsil davası olmadığına dair Gelirler Müdürlüğü’nden 

alınacak ―Borcu Yoktur Belgesi‖ 

12.1.8. Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Ġhaleye Ortak giriĢim olarak katılım 

olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir. 

12.1.9. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde Ģartname eki örneğe uygun olarak, ortak 

giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleĢmesini vermesi, (ihale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 

yapılacak ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekil tayin edecekleri kiĢiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

Ortak giriĢim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip 

olmalıdır ancak eĢit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir. 

12.2. Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aĢağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde Encümene (Ġhale Komisyonu) ibraz etmeleri gerekmektedir. 

12.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,  

12.2.2. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiĢ Geçici Teminat, 

12.2.3. Gerçek kiĢiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul’da ikamet 

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

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

12.2.4. Yabancı istekliler için Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Adres Beyanı)  

12.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi 

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

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b)Tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kiĢiliğin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin (a) ve 

(b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

12.2.6. Ġmza sirküleri 

a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

b) Tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin (a) ve 

(b) fıkralarındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

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

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ 

olması gereklidir.) 
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12.2.8. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, Ģartname eki örneğe uygun olarak ortak 

giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleĢmesini vermesi, (ihale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 

yapılacak ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekil tayin edecekleri kiĢiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

13 - Ġstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

14 - Ġsteklilerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur. 

15 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 

Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy/Ġstanbul adresindeki Reklam 

Müdürlüğüne 19/03/2018 saat: 16:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. 

Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. Ġhaleye katılmaya hak 

kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda Ġhale Komisyonunca açıklanacak ve 

yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. Yeterlik BaĢvuru dosyası Ġdareye verildikten 

sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

16 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ġhale Ģartnamesinde 

belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü (21 Mart 

2018) en geç saat:13:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Encümen 

Müdürlüğü, KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5 Saraçhane / Fatih / Ġstanbul) sıra 

numaralı alındı belgeleri karĢılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

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

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.  

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

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Ġlan olunur. 2116/1-1 

————— 
TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 616 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler: 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi : Eyüp 

c) Mahallesi/Mevkii : Alibeyköy/Saya 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 163 

f) Parsel No : 24 

g) Yüzölçümü : 296 m²  

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Hâlihazır : BoĢ 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) Ġmar Durumu : Konut Alanı 
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l) Cinsi : Arsa 

3 - Muhammen Bedeli : 1.628.000.-TL 

4 - Geçici Teminatı :      48.840.- TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 21 Mart 2018 - 13:00 

6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

Encümen Salonu Saraçhane/Ġstanbul 

7 - Ġhale Usulü : Fonlar Ġhale Yönetmeliğinin 38. maddesine 

istinaden Açık Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da 

aynı yerde ücretsiz görülebilir.  

  Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı 

No: 3 Bakırköy/ĠSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 30   Fax: 0212 449 51 07 

9 - ġartname Bedeli  : 500.-TL 

10 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Gerçek kiĢinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (Ġstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

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

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu Ġdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) ġirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri. 

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmıĢ kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

f) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

g) Vekâleten iĢtirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname 

h) Ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ortak GiriĢimi oluĢturan 

gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11 - Ġstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ olması gerekmektedir. 

13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/Ġstanbul) 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

14 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur 2071/1-1 
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ÇĠFT KULPLU PORSELEN ÇORBA KASESĠ ALIMI ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Bölge Kan Merkezleri ve 

Kan BağıĢı Merkezlerine kan bağıĢı yapan bağıĢçılarımız için ―Çift Kulplu Porselen Çorba 

Kasesi‖ alımı, idari Ģartname ve teknik Ģartnamede belirtilen hükümlere göre ilanen ihale edilerek 

kapalı zarfla teklif toplama yöntemi sureti ile satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ve ekleri ―Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ 

ANKARA‖, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 200,00 TL karĢılığında temin 

edilebilecektir.  

4 - Ġdari ve Teknik ġartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 29.03.2018 günü saat 09:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YeniĢehir /Ankara‖ adresindeki Lojistik Direktörlüğü / Evrak 

Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

6 - Ġhale zarfları 29.03.2018 günü saat 15.00’da ―Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 

Etimesgut/ANKARA‖ adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda 

açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 ġubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.  

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 2110/1-1 

—— • —— 

15 ADET ARAÇ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı’nın faaliyetlerinde kullanılmak üzere idari ve teknik Ģartname 

hükümlerine göre 15 adet araç kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklifleri ile birlikte 1. Kalem (Tip-1) ve 2. Kalem (Tip-2) için teklif ettikleri 

bedelin %3’ü tutarında geçici teminatı vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL 

adresindeki Türk Kızılayı Ġstanbul Müdürlüğü’nden 200,00 TL karĢılığında temin edilebilir. 

4 - Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

5 - Firmaların,  tekliflerini en geç 29.03.2018 tarih saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

6 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 02.04.2018 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

9 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 2111/1-1 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 7 Mart 2018 – Sayı : 30353 

 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

Afyonkarahisar Vagon Araç Bakım Atelye Müdürlüğünde Revizyon tamirinden çıkan 

Yük Vagonlarının 10.000 m2 iç-dıĢ yüzey temizlik, iç-dıĢ yüzey boyama ve dıĢ yüzey yazı-Ģekil-

arma iĢlerinin yapılması hizmet alım iĢi satın alınacaktır. 

Ġhale Kayıt No : 2018/96838 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyonkarahisar Araç Bakım 

Servis Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. 

No: 2/6 GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44 

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

1 - Ġhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyonkarahisar Vagon 

Araç Bakım Atölye Müdürlüğünde tamiri yapılan Yük vagonları için toplam 10.000 m2’lik iç-dıĢ 

yüzey temizlik, iç-dıĢ yüzey boyama ve dıĢ yüzey yazı-Ģekil-arma iĢlerinin yapılması hizmet alım 

iĢidir.  

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine 

ihale tarihi olan 21/03/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon 

Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 

100,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZĠRAAT BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 

2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI 

TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara 

açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması 

gereklidir. 

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

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

tabi değildir. 2078/1-1 
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MUHTELĠF MALZEME AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ELĠ. ĠĢletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad.    

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 malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 

 

Ġhalenin - Niteliği - Türü Ġ.K. No Dosya No Ġhale Tarih - Saati Teslim Süresi 

1- 
1 Kalem LPG Dökme gaz 

Alımı 
103011 2018-0357 28.03.2018-14.00 365 Gün 

2- 
7 Kalem Muhtelif Teknik 

Gazlar Alımı 
103028 2018-0358 28.03.2018-14.30 365 Gün 

3- 1. Adet Buhar Üretici Alımı 103045 2018-0359 28.03.2018-15.00   60 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELĠ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : SipariĢ mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer: ELĠ ĠĢletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı bedeli; ELĠ ĠĢletmesi Müdürlüğü Soma/MANĠSA adresinde görülebilir 

ve 60.-TL karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

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

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - ĠĢletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun Ġstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup,(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 2059/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 7 Mart 2018 – Sayı : 30353 

 

ELEKTRĠK MAKĠNALARI EĞĠTĠM SETĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  

Elektrik Makinaları Eğitim Seti alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 

sayılı Kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale kayıt numarası : 2018/97247 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü 

Ġncivez/ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 372 291 1850    Faks: 0 372 257 4579 

c) Elektronik posta adresi : - 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi : http://w3.beun.edu.tr/ 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet Elektrik Makinaları Eğitim Seti alımı 

b) Teslim [yeri] : BEÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Eğitim 

Makinaları Laboratuvarı Ġncivez/ZONGULDAK 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren 45 (KırkbeĢ) 

takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüsü Sezai 

Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 20/03/2018 - Saat: 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

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

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. Ġdari ġartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği 4734 

sayılı KĠK Mal Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.7.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1.1) ve (4.1.1.2) de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.1.8. Ġsteklinin tebligat adresini ve iletiĢim bilgilerini gösteren belge olmalıdır. 

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

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

4.3.1. Firmaya ait SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. 

4.3.2. Teklif edilen cihaza ait tanıtıcı broĢür, katolog, teknik doküman ve fotoğraf vb. 

belgeler Türkçe veya Ġngilizce olarak ihale baĢvuru dosyasında sunulacaktır. 

4.3.3. Teklif veren istekliler teknik Ģartnamenin tüm maddelerine teknik Ģartnameye 

uygunluk beyanı adı altında tek tek cevap verecektir ve cevaplı Ģartname ihale dosyasında 

mutlaka sunulmalıdır. 

4.3.4. Bu Ģartnamede belirtilmediği halde, teknik Ģartnamede istenilen bilgi ve belgeler 

teklif dosyasında istekliler tarafından sunulmalıdır. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

6- Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL (Yüz Türk lirası) 

karĢılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Birimi 

Ġncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 20/03/2018 Salı günü Saat 14:00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Birimi Ġncivez/ZONGULDAK adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 2077/1-1 
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ĠÇMESUYU ġEBEKESĠ YAPIMI VE PATLATMALI KAZI YAPILMASINDAN 

MÜTEġEKKĠL ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığından:  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, ġanlıurfa TDĠOSB 1. Etap Sahasındaki 

Ġkmali Yapılacak Ġçmesuyu ġebekesi Yapımı ve Patlatmalı Kazı Yapılmasından MüteĢekkil 
Altyapı Yapım ĠĢi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin 

tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : ġanlıurfa Tarıma Dayalı Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi 

MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığı, ġair Nabi Mah. 

Cumhuriyet Cad. Prestij ĠĢ merkezi Kat: 2 No: 6 

Haliliye/ġANLIURFA  
2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ġanlıurfa TDĠOSB 1. Etap Sahasındaki Ġkmali 

Yapılacak Ġçmesuyu ġebekesi Yapımı ve Patlatmalı 

Kazı Yapılmasından MüteĢekkil Altyapı Yapım ĠĢi. 

b) Yapılacağı yer : ġanlıurfa TDĠOSB 1. Etap Altyapı ĠnĢaat Alanı 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 
geç 5 (beĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır.  

d) ĠĢin süresi : 45 (KırkBeĢ) takvim günüdür. 

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F.)  : 1.944.268.60 TL 

f) Geçici Teminatı :    136.098,80 TL 

3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü, EskiĢehir Yolu 9. Km. 8. Kat Ġhale 

Salonu Lodumlu/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 23/03/2018 - Saat 11.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 60’ı oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yapım ĠĢlerinde Benzer ĠĢ Tebliği 

Listesinde bulunan AIII, AIV, grubu yapım iĢleridir.  

5) Ġsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna iliĢkin belgeler. 

a- Ġdari ġartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

6) Makine ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler. 
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a- Ġdari ġartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

3) Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri. 

a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 
yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir tarafından standart formalarda yer alan ―bilanço bilgileri tablosuna‖ uygun olarak 

düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde; 

a) Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inĢaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inĢaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir), 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 

belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 

inĢaat maliyetleri ile hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir ya da vergi dairesince onaylanmıĢ olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 

bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 

ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 

onaylanmıĢ olması gereklidir. 
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 

mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ belge ile tevsik 

edilebilir. 

4) ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 
sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

Ġsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım 

iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım iĢlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği 

bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 

kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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Taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım 

iĢlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli 

mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri 

sunulur. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ 
olması gereklidir. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge 
E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, ġanlıurfa Tarıma Dayalı Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis 

Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Banka dekontu veya doküman alındı 
belgesi) 

Ġ) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dâhil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 
dosyasını, en geç ihale günü saat 11.00’a kadar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım 

Reformu Genel Müdürlüğü, EskiĢehir Yolu 9. Km. 8. Kat Ġhale Salonu Lodumlu/ANKARA 

adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve 

saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate 

alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul 

edilmez.  

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
8 - Ġhale dokümanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire BaĢkanlığı EskiĢehir Yolu 9. Km. 12. 

Kat (1229 Nolu büro) Lodumlu/ANKARA veya ġair Nabi Mah. Cumhuriyet Cad. Prestij ĠĢ 

merkezi Kat: 2 No: 6 Haliliye/ġANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 250,00 TL ihale 

dokümanı bedelini ġanlıurfa Tarıma Dayalı Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığına ait Halk Bankası Ġpekyolu ġubesi TR 39 0001 2001 3210 0016 1000 30 IBAN 
numaralı hesabına yatırıldıktan sonra dekontla birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire BaĢkanlığı 

EskiĢehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu büro) Lodumlu/ANKARA adresinden temin edilebilir.  

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.  

 2043/2-1 
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100000 TON OCAK TAġINDAN KONKASÖRLE KIRILMIġ VE ELENMĠġ 

50 MM (2 ĠNÇ) LĠK TEMEL MALZEMESĠ (FĠGÜRE HARĠÇ) 

SATIN ALINACAKTIR 

Çınar Belediye Başkanlığından: 

100000 Ton Ocak TaĢından Konkasörle KırılmıĢ ve ElenmiĢ 50 mm (2 inç) lik Temel 

Malzemesi (Figüre hariç) satın alınması mal alımı iĢi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu 

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır:  

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/74116 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : GAZĠ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23 

21750 ÇINAR/DĠYARBAKIR 

b) Telefon ve faks numarası : 4125112178 - 4125112161 

c) Elektronik Posta Adresi : cinarbelediye@mynet.com 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 100000 Ton Ocak TaĢından Konkasörle KırılmıĢ 

ve ElenmiĢ 50 mm (2 inç) lik Temel Malzemesi 

(Figüre hariç) alımı yapılacaktır. 

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 

içinde bulunan idari Ģartnameden ulaĢılabilir. 

b) Teslim yeri : Çınar/Diyarbakır 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren Ġhtiyaç duyuldukça 

malzeme alımı yapılacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çınar Belediyesi 2. Kat Ġhale Komisyonu Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 02.04.2018 - 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

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

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 
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4.1.5. Ġhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir 

veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 

son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler: 

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kesin kabul iĢlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. 

Kamu Kurumu ve KuruluĢları ile Özel Sektörde gerçekleĢtirilen temel ve alttemel 

malzemesi alımı iĢi benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TR (Türk Lirası) karĢılığı 

Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 

üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

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

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim 

günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Diğer hususlar: 

Ġhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan 

en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 1990/1-1 
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FAKĠR AĠLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIġ KÖMÜR  

NAKLĠ ĠġĠ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0372.259 47 78 / Fax: 0372-251 19 00 - 253 12 73 

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

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i Miktarı 

TTK Armutçuk Müessesesi; Zonguldak Ġli Kdz. Ereğli, Gökcebey, 

Çaycuma, Devrek ve Alaplı ilçeleri ile Düzce Ġli ve ilçeleri, TTK Amasra 

Müessesesi; Bartın Ġli Merkez Ġlçesi ile KurucaĢile ve Ulus Ġlçeleri, 

Karabük Ġli Safranbolu, Eflani ve Ovacık Ġlçeleri, Kastamonu ili ve 

ilçeleri Sinop ili ve ilçeleri arası toplam 32.385 ton torbalanmıĢ kömürün 

karayolu ile taĢıma iĢidir. 

32.385 ton 

c) ĠĢin BaĢlama ve bitiĢ tarihi  :SözleĢmenin taraflarca imzalanmasını müteakip, tebliğ 

tarihinden itibaren en geç 5 (beĢ) gün içinde iĢe 

baĢlayacak ve 31.12.2018 tarihine kadar kömür nakli 

iĢini bitirmiĢ olacaktır.  

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 26.03.2018 - Pazartesi saat 15:00 

c) Dosya no : 1813805 

d) Ġhale kayıt no : 2018/92962 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

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

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

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

beyannamesi,  

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

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

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

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

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

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

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

5.1.1. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu 

belgelerin taĢıması gereken kriterler ile Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler ait kriterler ihale 

idari Ģartnamesinin 55. Maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir. 

6-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6-2 - Ġstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

6-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

7 - Ġhale, Ġdari ġartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

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

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

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

edilebilir. 

―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. Ġhale 

dokümanını bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR910001 5001 58007292564228 

no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları 

zorunludur. 

9 - Teklifler en geç 26.03.2018 Pazartesi günü - saat 15:00’e kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

10.1 - Kısmi teklif verilmesi: Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

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

isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

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

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

14.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

 2070/1-1 
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ÇĠFT ZĠNCĠRLĠ KONVEYÖR ÇZK PALETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Çift Zincirli Konveyör (ÇZK) Paleti 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası  : 2018/95428 

Dosya no  : 1826016 

1 - Ġdarenin: 

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

67090 - ZONGULDAK 

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

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Çift Zincirli Konveyör (ÇZK) paleti (26.500 adet) 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki, TTK Makine ve Ġkmal 

Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube 

Müdürlüğü Tesellüm ġefliği Ambarıdır.  

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip, 90 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 20.03.2018 SALI günü saat:15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

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

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

gereken kriterler; 

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

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 50.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 20.03.2018 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

Ġlan olunur.  2064/1-1 



7 Mart 2018 – Sayı : 30353 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

15 HP VE 20 HP HAVA MOTORU YEDEKLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: 15 HP ve 20 HP Hava Motoru Yedekleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2018/97921 

Dosya no  : 1821017 

1 - Ġdarenin: 

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

67090-ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 15 HP ve 20 HP Hava Motoru Yedekleri (9 kalem) 

b) Teslim yeri  : TTK Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve 

Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati  : 21.03.2018 ÇarĢamba günü saat:15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

5 - EĢ çalıĢan 15 HP (A-390-12¹ ile A-390-23¹) ve 20 HP (F-619-2² ile F-619-15²) hava 

motoru diĢlilerinin eĢ çalıĢanlarının toplamında en düĢük, diğer kalemlerde ise en düĢük fiyat 

esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 20,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 21.03.2018 ÇarĢamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

Ġlan olunur. 2065/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

Ġstanbul Barosu BaĢkanlığı'ndan alınan 05.02.2018 günlü yazıda; Hüseyin ve AyĢe Oğlu, 

18814427982 TC Kimlik Nolu, 1979 doğumlu, Antalya Ġli, Serik Ġlçesi; TöngüĢlü Köyü, Cilt No: 64, 

Aile Sıra No: 107, Sıra No: 180'de kayıtlı Ercan AK'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 21.09.2017 gün 

ve 2017/50-13 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha 

yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESĠNĠN ĠPTALĠNE karar verildiği 

ve bu kararın kesinleĢtiği bildirilmiĢtir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. 

maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 2028/1-1 

————— 

Kastamonu Barosu BaĢkanlığı'ndan alınan 29.01.2018 günlü yazıda; Muharrem ve 

Semihe oğlu, 27782048884 TC Kimlik Nolu, 1963 doğumlu, Kastamonu Ġli, Araç Ġlçesi; Yukarı 

Yazı Köyü, Cilt No: 0122, Aile Sıra No: 00012, Sıra No: 0018'de kayıtlı Ferruh YAġAR'ın, Baro 

Yönetim Kurulu'nun 08.01.2018 gün ve 2018/10 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. 

maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek 

RUHSATNAMESĠNĠN ĠPTALĠNE karar verildiği ve bu kararın kesinleĢtiği bildirilmiĢtir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. 

maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 2029/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

AĢağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85321 sayılı parselasyon 

planı, Belediye Encümenimizin 10.10.2017 tarih ve 1339/2303 sayılı kararıyla uygun 

bulunmuĢtur, Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 01.02.2018 tarih ve 286/509 sayılı 

kararlarıyla onaylanmıĢ olup, 3194 sayılı Ġmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 07.03.2018 

tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır. 

85321 Sayılı parselasyon planında uygulamaya giren parseller: 

Elvan Mahallesi 45941 ada 1 ve 45987 ada 1 parseller. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 2112/1-1 

—— • —— 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA ĠLAN 

15.12.2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Salman Beton Yapı 

Malzemeleri ĠnĢaat TaĢımacılık Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi ve Ģirket sermayesinin 

yarısından fazlasına sahip ortağı Mustafa Salman’ın 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu’nun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince 2 (Ġki) yıl süre ile bütün kamu kurum ve 

kuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararına karĢı, yasaklama kararı verilmesine 

iliĢkin iĢlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle davacı Ģirket ile Ģirket sermayesinin 

yarısından fazlasına sahip ortağı tarafından (ayrı ayrı) Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı aleyhine 

Ankara 16. Ġdare Mahkemesi’nin 2017/84 esas ve Ankara 9. Ġdare Mahkemesi’nin 2017/2100 

Esas sayılı (bağlantı kararı verilmesi sebebiyle Ankara 9. Ġdare Mahkemesi’nin 2017/581 esas 

sayılı dosyası kapatılarak Ankara 16. Ġdare Mahkemesi’nin 2017/2100 esas sayılı dosyası ile 

devam etmektedir.) dosyaları ile açılan davalarda; Ankara 16. Ġdare Mahkemesi’nin 2017/84 E. 

2017/2947 K. ve 2017/2100 E. 2018/260 K. sayılı kararları ile ―dava konusu iĢlemin; iptaline‖ 

karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 2124/1-1 
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU 

5531 Sayılı ―Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç ĠĢleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun‖un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ―Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve 

Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği‖ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma 

çalıĢmalarını baĢarıyla tamamlamıĢ orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç iĢleri 

endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, 

uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aĢağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna 

göre; 

A) SINAVA GĠRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ġARTLAR: 

a) SMM Sınavlarına aĢağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir. 

1 - Mesleki deneyim kazanma çalıĢmalarını baĢarıyla tamamlamıĢ ve ilk defa sınava 

girecek adaylar. 

2 - Serbest meslek mensupluğu sınavlarında baĢarısız olunan konular ile not yükseltilmek 

istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar 

b) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya 

denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalıĢmalarını yapmak ve yanında 

çalıĢtığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak 

baĢarılı olmak koĢuluyla tezkiye varakası düzenlenecektir. Tezkiye varakası aynı zamanda 

yanında mesleki deneyim kazanma çalıĢması yapılan meslek mensubu tarafından online sistemi 

üzerinden de doldurulacaktır. 

c) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilecek, 

tez değerlendirme sonuçları Oda tarafından sisteme iĢlenecek ve sınav baĢvuruları online sistemi 

üzerinden aĢağıdaki Ģekilde yapılmaya baĢlanacaktır. 

1 - Online iĢlem merkezinden ―SMM Sınav BaĢvurusu‖ menüsüne girilerek baĢvuru 

formu doldurulacak ve form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği iĢaretlenecektir. 

2 - BaĢvurunun onaylanabilmesi için; 

• Tezkiye varakasının aslı, 

• Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi, 

• Mesleki deneyim kazanma çalıĢmalarının tamamlandığına dair Tamamlama Belgesi, 

04 Nisan 2018 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü 

mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
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ç) Sınav baĢvuruları TEMDEM kurulunca 09 Nisan 2018 Pazartesi gününe kadar 

incelenecek, SMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve 

Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 11 Nisan 2018 ÇarĢamba gününe kadar duyurulacaktır. 

BaĢvuru sonuçları aynı zamanda online iĢlem merkezinden takip edilecektir. 

d) SMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav ücretinin  

16 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan ―Öde‖ butonu 

kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda muhasebesine 

de ödenebilecek ancak sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit 

ettirilecektir. 

e) Sınav giriĢ belgesi, baĢvuru onaylandıktan sonra online iĢlem merkezinde baĢvuru 

yapılan ekrandan 26 Nisan 2018 PerĢembe günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır. 

f) Serbest meslek mensupluğu sınav giriĢ belgesiyle sınavlara girilebilecektir. 

B) SINAVLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER: 

a) Sınav günü : 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok 

iki sınav oturumu yapılacaktır. 

b) Sınav baĢlama saati : 09.30 

c) Sınav süresi : Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda 

yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav 

yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre 

olacaktır. 

ç) Sınav yeri ve adresi : Ankara, sınav giriĢ belgesinde belirtilen adres ve salonda 

d) Sınavların Ģekli : Çoktan seçmeli yazılı test 

e) Sınav soru sayısı : Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki 

konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda 

orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda 

ağaç iĢleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her 

bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır. 

f) Puan durumu : Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Her bir sorunun değeri 2,5 (Ġki buçuk) puandır. 

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına 

girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç ĠĢleri Endüstri 

Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur. 

 2060/1-1 
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 

BAĞIMSIZ DENETÇĠLĠK SINAVI ĠLANI 

SINAVA MÜRACAAT 

Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 12 Mart 2018 tarihinde baĢlayıp 25 Mart 2018 

tarihinde saat 17.00 de sona erecektir. 

BaĢvurular, elektronik ortamda ―http://www.kgk.gov.tr‖ adresinde yer alan BaĢvuru 

Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. 

Posta yoluyla gelen baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak 

kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beĢ gün önce Kurum internet 

sitesinde duyurulacaktır. 

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren 

yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. Ġtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün 

içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir. 

SINAVA BAġVURU ġARTLARI 

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, iĢletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulunca tasdik edilmiĢ yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun 

olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada 

belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almıĢ olanlar baĢvurabilir. 

SINAVIN TARĠHĠ VE YERĠ 

Bağımsız Denetçilik Sınavı 13 Mayıs 2018 tarihinde Ankara ve Ġstanbul’da yapılacaktır. 

Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beĢ gün önce Kurum internet sitesinde 

duyurulacaktır. 

SINAVIN ġEKLĠ VE KONULARI 

Sınav, aĢağıdaki konulardan yazılı test usulünde yapılır: 

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi), 

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal 

tabloların hazırlanmasına iliĢkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar), 

c) Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ve Finansal Yönetim, 

ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk 

yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat), 

d) Genel Hukuk Mevzuatı [Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku, 

Medeni Hukuk (BaĢlangıç Hükümleri, KiĢiler Hukuku, EĢya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel 

Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı ĠĢ Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), Ġdare Hukuku (Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargı)], 

e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı, 

Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler (b), (c) ve 

(ç) bentlerinde, Yeminli Mali MüĢavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava 

tabi tutulurlar. 

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da 

yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar.  
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SINAVIN YÜRÜTÜLMESĠ 

Sınavın ilan edilen yer ve saatte baĢlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır. 

Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava giriĢte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus 

cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar. 

SINAVIN GEÇERSĠZ SAYILACAĞI HALLER 

Sınava girenlerden; 

a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği, 

b) Sınava kendi yerine baĢkasının girdiği, 

c) Sınav kurallarını ihlal ettiği, 

tespit edilenler ile gerçek dıĢı beyanda bulunduğu veya sınava girme Ģartlarını taĢımadığı 

sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. 

Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum 

tarafından yapılacak sınava alınmazlar. 

Sınavın geçersiz sayılmasını gerektiren hallerin tespiti üzerine, durum Komisyon 

tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir. 

Bu itirazlar Komisyon tarafından beĢ gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene 

bildirilir. 

SINAV BAġARI ġARTI VE SONUÇLARIN GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ 

Sınavda baĢarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az 

altmıĢ puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az 

yetmiĢ puan olması Ģarttır. 

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. 

Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.  

Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. 

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ĠTĠRAZ 

Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi 

gönderilmez. 

Sınav sorularına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını 

izleyen yedi gün içinde Kurumda olacak Ģekilde yapılır. Ġtirazlar en geç müteakip on gün içinde 

karara bağlanıp ilgiliye bildirilir. 

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi 

gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün 

içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir. 

SINAV GĠDERLERĠ 

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini 

baĢvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir. 

Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri 

ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, sınav baĢvurusu yapıldıktan sonra hiçbir aĢamada sınav 

konusu değiĢiklik talepleri kabul edilmeyecektir. 

UYARI: Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca 

adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde yer alan diğer Ģartları da 

taĢımaları gerekir. Bu nedenle gerekli Ģartları yerine getirmiĢ veya sınavı kazandıktan sonra 

yerine getirebileceğini düĢünen kiĢilerin sınavlara baĢvurmaları tavsiye edilmektedir. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 22.02.2018      Karar No: 7105 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ ve 

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86,   06100, Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 05.07.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 24.693 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Diyarbakır 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/M45-a3, a4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiĢ 

bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve ġirkete;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, beĢ yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir. 

 2005/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 22.02.2018      Karar No: 7104 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ ve 

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86   06100 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 08.10.2015 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.280 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Diyarbakır 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/M44-a3 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ 

bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve ġirkete; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, beĢ yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir. 

 2004/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 22.02.2018      Karar No: 7107 

ġĠRKETĠN; 

• TĠCARĠ UNVANI  : Türkiye Petrolleri A. O. 

• MERKEZĠ VE  

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86   06100 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 05.07.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 27.235 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Adıyaman 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/M40-a3, a4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A. O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiĢ 

bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve ġirkete;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, beĢ yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir. 

 2003/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi:22.02.2018      Karar No: 7103 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ ve 

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86   06100 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 08.10.2015 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.280 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Diyarbakır 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/M44-b4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ 

bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve ġirkete; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, beĢ yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir. 

 2002/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 22.02.2018      Karar No: 7106 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ ve 

TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86,   06100, Çankaya/Ankara 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 05.07.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 28.403 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLLER : Batman, Diyarbakır 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/M46-a1, a2 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, illeri, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiĢ 

bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve ġirkete; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, beĢ yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir. 

 2001/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 22.02.2018      Karar No: 7108 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ ve 

TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86   06100 Çankaya/Ankara 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 27.04.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 61.737 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Adana 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/N35-d 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ 

bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve ġirkete; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, beĢ yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir. 

 2000/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 2139/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETĠM ELEMANI ALINACAKTIR 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. BaĢvuru süresi ilanın 

yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan baĢvurular geçersizdir. 

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten 

dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve ―Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri 

kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

YurtdıĢında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eĢdeğerliliğinin 

yapılmıĢ olması gerekmektedir. 

Ġlgililere duyurulur. 
 

TIP FAKÜLTESĠ 

Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  

Dahili Tıp Bil. 
Çocuk Sağ. ve 

Hast. 
Profesör 1 1 *1 

Dahili Tıp Bil. Ruh Sağ. ve Hast. Doçent 3 1 *2 

TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ 

Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  

Biyomedikal 

Müh. 
Biyoelektronik Profesör 1 1 *3 

BiliĢim Sis. 

Müh.  
BiliĢim Sis. Müh. Doçent 2 1 *4 

HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  

Uçak-Göv.-

Motor Bak. 

Uçak-Göv.-Motor 

Bak. 
Profesör 1 1 *5 

Uçak Elekt. 

Elektroniği 

Uçak Elekt. 

Elektroniği  
Doçent 2 1 *6 

ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 

Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  

Gazetecilik Genel Gazetecilik Doçent 2 1 *7 

Gazetecilik Bas. Ek. ĠĢl. Doçent 1 1 *8 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  

Klinik Bil. 
DiĢ Hast. Ted. 

(endodonti) 
Doçent 2 1 *9 
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DENĠZCĠLĠK FAKÜLTESĠ 

Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  

Gemi Mak. 

ĠĢl. Müh. 

Gemi Mak. ĠĢl. 

Müh. 
Prof. 1 1 *10 

DEVLET KONSERVATUARI 

Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  

Türk Müziği Klasik Türk Müziği Doçent 2 1 *11 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  

Makina Müh. 
Mak. Mal. ve Ġm. 

Tek. 
Profesör 1 1 *12 

Elekt. ve Hab. 

Müh. 

Elekt. Alan. ve 

Mik. Tek. 
Profesör 1 1 *13 

Kimya Müh. Kimya Müh. Profesör 1 1 *14 

Çevre Müh. Çevre Bilimleri Profesör 1 1 *15 

Elektrik Müh. Elektrik Tesisleri Profesör 1 1 *16 

Elekt. ve Hab. 

Müh. 

Kontrol ve Kum. 

Sis. 
Doçent 1 1 *17 

Elekt. ve Hab. 

Müh. 

Elekt. Alan. ve 

Mik. Tek. 
Doçent 1 1 *18 

Bilgisayar 

Müh. 
Bilgisayar Yazılımı Doçent 1 1 *19 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  

Temel Eğitim Okul öncesi Eğitim Profesör 1 1 *20 

Yabancı Diller 

Eğit. 
Ġngiliz Dili Eğt. Doçent 1 1 *21 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  

Batı Dilleri ve 

Ed. 

Alman Dili ve 

Edebiyatı 
Profesör 1 1 *22 

Tarih Ortaçağ Tarihi Doçent 1 1 *23 

HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU 

Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  

Mak. ve Metal 

Tek. 
Makine Programı Profesör 1 1 *24 
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*1 Neonatoloji Uzmanı olmak. 

*2 ġizofreni hastalarının iĢlevselliği ile ilgili çalıĢma yapmıĢ olmak. 

*3 Robot kinematiği, dinamiği ve kontrolü çalıĢmıĢ olmak. 

*4 Hesaplamalı Nanobilim ve biyoalgılayıcılar konusunda deneyim sahibi olmak. 

*5 Doçentliğini Matematik alanında almıĢ olup, uçak bakımına yönelik matematik eğitimi 

verme deneyimine sahip olmak. 

*6 Elektrik Mühendisliği alanında doçent olmak ve uçak simülatörleri konusunda 

çalıĢmalara sahip olmak. 

*7 Türkiye’de Siyasal seçimler, medya ve siyaset iliĢkisi üzerine çalıĢıyor olmak. 

*8 Gazetecilik ve medya çalıĢmaları alanı ile afet yönetimi ve olağanüstü durumlarda 

habercilik yaklaĢımları konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

*9 Mikro bilgisayarlı tomografinin endodontide kullanımı ile ilgili çalıĢmaları bulunmak. 

*10 Lazerler, sensörler ve gözenekli silisyum konularında çalıĢmıĢ olmak. 

*11 Dini ve Klasik Türk Musiki ile ilgili metod ve ayin formunda çalıĢmaları olmak. 

*12 Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almıĢ olup, kaynak teknolojileri 

konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

*13 Doçentliğini Elektrik –Elektronik Mühendisliği alanından almıĢ olup, 

elektromanyetik problemlerin FDTD ile çözüm konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

*14 Doçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almıĢ olup, polimer kompozitler, 

nanokompozitler ve biyokompozitler üzerine çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

*15 Doçentliğini Çevre Mühendisliği alanında almıĢ olup, iç ve dıĢ ortam hava kirliliği 

konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

*16 Doçentliğini Elektrik –Elektronik Mühendisliği alanından almıĢ olup, enerji 

depolama StatCom ve dağıtılmıĢ üretim konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

*17 Doçentliğini Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanından almıĢ olup, kontrol ve 

kumanda sistemleri ile robotik konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

*18 Doçentliğini Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanından almıĢ olup, matamateryal 

katmanlı filtre tasarımı konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak 

*19 Doçentliğini Bilgisayar BiliĢim Mühendisliği alanında almıĢ olup, makina öğrenmesi, 

veri madenciliği, bulanık mantık, doğal dil iĢleme konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

*20 Çocukta oyun ve yaratıcılık alanlarında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

*21 Yabancı dil öğretiminde edebi metinlerin kullanımı üzerine doktora yapmıĢ olup, 

söylem çözümlemesi üzerine çalıĢmaları bulunmak. 

*22 Dil Bilim, Dil Felsefesi ve Deyim Bilim konularında çalıĢmıĢ olmak. 

*23 HarezmĢahlar tarihi üzerine çalıĢmıĢ olmak. 

*24 Isı transferi akıĢkanlar mekaniği ve nanoakıĢkanlar alanlarında çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 2083/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7093 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7094 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7095 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Afet ve Acil Durum
Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve
Transitini Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7096 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük
Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2018/11339 Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale

(1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesiminin Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2018/11418 Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER
— Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği
— Doğuş Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üniversite-Sanayi-İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 05/03/2018 Tarihli ve 2018/32 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/02/2018 Tarihli ve 7721 Sayılı Kararı
— Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 1/2/2018 Tarihli ve 2015/6728 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


