
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 48. Sayfadadır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

28 Mayıs 2018
PAZARTESİ

Sayı : 30434

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI VE

STRATEJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İnsan

Kaynakları ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, or-

ganlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları

ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ASBÜ-İKSAM): Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları ve

Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,



ç) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin ilgili fakülte, bölüm ve anabilim

dallarının ve ilgili diğer kamu ve özel kuruluşların işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında insan
kaynakları yönetimi, kurumsal ve bireysel yetkinlik analizleri, iş analizi, işgücü planlaması, iş
gören seçme, iş değerleme, eğitim ve geliştirme, lider geliştirme ve yetiştirme, kariyer yönetimi,
bireysel ve kurumsal performans yönetimi, ücret ve ödül yönetimi, iş gören sağlığı ve iş gü-
venliği, çalışan memnuniyet ve bağlılık ölçümleri, psikometrik test geliştirme, kalite sistemleri
ve stratejik yönetim ile ilgili alanlarda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim faa-
liyetlerinde bulunmak, tanı ve çözüm hizmetlerinin geliştirilmesine aracılık etmek, söz konusu
alanlar ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve işletme sorunlarının çözümü
ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında, insan kaynakları yönetimi, kurumsal ve bireysel yetkinlik

analizleri, iş analizi, işgücü planlaması, iş gören seçme, iş değerleme, eğitim ve geliştirme,
lider geliştirme ve yetiştirme, kariyer yönetimi, bireysel ve kurumsal performans yönetimi, üc-
ret ve ödül yönetimi, iş gören sağlığı ve iş güvenliği, çalışan memnuniyet ve bağlılık ölçümleri,
psikometrik test geliştirme, kalite sistemleri ve stratejik yönetim ile ilgili her konuda; temel ve
uygulamalı araştırma ve incelemeler yapmak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve des-
teklemek; ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve ben-
zeri faaliyetler düzenlemek; temel ve uygulamalı araştırma yürüten ulusal ve uluslararası ku-
ruluşlarla iletişim ağı oluşturmak,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör
kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine im-
kân sağlamak, ihtiyaç veya talep halinde; inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak,
eğitim programları düzenlemek ve bilimsel danışmanlık hizmeti vermek,

c) Merkezin faaliyet alanında yer alan konular ile ilgili ulusal politikaların oluşturul-
masına katkıda bulunmak, lisans ve lisansüstü eğitimleri oluşturmak ve geliştirmek,

ç) Merkezce yürütülecek laboratuvar çalışmaları ve bilimsel etkinlikler yapmak ve ulu-
sal ve uluslararası düzeyde Türkiye’yi temsil edecek referans merkezi olmak,

d) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan sorunların, kamu kurumları, işlet-
meler ve toplum üzerinde meydana getirdiği sosyal ve ekonomik sorunları belirlemek, çözüme
yönelik projeler geliştirmek ve sonuçlarını ortaya koymak,

e) Merkezin faaliyet alanında yer alan konularda işletmelerin ve çalışanların aydınla-
tılması, ihtiyaçların belirlenmesi, giderilmesi ve gerekli eğitimlerin ve danışmanlık hizmetle-
rinin verilmesi amacıyla, eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi ve broşür basımları yap-
mak, yazılı ve görsel yayın organlarında programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin ka-
muoyuna ulaştırılmasını sağlamak,
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f) Disiplinler arası bir yaklaşım ile Merkezin faaliyet alanında yer alan konular ile ilgili

sorunlarının tanı ve çözümünde uyulması gereken kuralların belirlenmesi ve yeni tanı ve çözüm

yöntemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında öncülük etmek,

g) Merkezin faaliyet alanında yer alan konularda yapılacak her türlü yayını teşvik etmek;

ayrıca kaynak yayınları içeren bir kütüphane kurulması için her türlü yatırımda bulunmak,

ğ) Kurumsal yetkinlik çerçevesi ve insan kaynakları yetkinliklerinin tespit edilmesi için

gerekli bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak; kurum, kuruluş ve işletmelerin yetkinlik

açıklarını tespit etmek, yetkinlik bazlı rehber eğitim modülleri geliştirmek, eğitim içeriklerini

hazırlamak ve eğitim etkinliğini ölçmeye dönük araçlar geliştirmek,

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak,

ı) Merkezin kuruluş amacına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen amaç ve ilkelere uygun

diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi

sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda yeni bir

Müdür görevlendirilir.

(3) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim eleman-

ları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir.

Müdürün görev süresi bittiğinde Müdür Yardımcısının görevi de sona erer. Herhangi bir nedenle

görevden ayrılması halinde yerine başka bir Müdür Yardımcısı aynı usulle kalan süreyi tamam-

lamak üzere görevlendirilir. Görev süresi bittikten sonra Müdür Yardımcısı yeniden görevlen-

dirilebilir. Müdür Yardımcısı, Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olur ve Müdür

tarafından verilen görevleri yürütür. Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini ve denetimini sağlamak,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini belirlemek, toplan-

tılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektörün onayına sunmak,

ç) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Merkez bünyesinde personel görevlendirmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak,

e) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programlarını uygulamak,

f) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Merkezin çalışma

alanıyla ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör
tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir.

(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere
yeni bir üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan-
ların salt çoğunluğuyla karar alır.

(5) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üye-
nin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Gerekli görülen zamanlarda Müdürün veya en az üç üyenin çağrısı üzerine toplanarak

Merkezin faaliyetleri ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak,
b) İleriye dönük projeler geliştirmek, hangi faaliyet, proje ve programların yapılacağını

ve bu faaliyet, proje ve programlarda görevlendirilecek öğretim elemanlarını belirlemek,
c) Merkezin faaliyet alanına giren araştırma, yayın, rehberlik, danışmanlık, eğitim ve

öğretim konularında karar almak,
ç) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek,
d) Merkezin genel strateji ve politikalarını belirlemek, düzenlenecek olan programlarla

alakalı faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve değerlendirmesini yapmak,
e) Müdürün hazırlayacağı faaliyet raporunu görüşmek ve değerlendirmek,
f) Yapılacak eğitim ve diğer faaliyetler sonunda verilecek gerekli belgelerin hazırlan-

ması ve katılımcılara verilmesi ile ilgili ilkeleri ve şartları belirlemek,
g) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Bahçeşehir Üniversitesinden:
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BÜYÜK VERİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Büyük Veri Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi Büyük Veri Uygulama ve

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Kurul: Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Kurulunu,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi  Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
d) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,
f) Üniversite Yönetim Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bölge ve ülke için ekonomik ve ticari değer yarata-

cak, katma değeri yüksek, yenilik ve yaratıcılığa dayalı, üniversiteler ve özel sektör arasında
işbirliği ağlarını, kümelenmeleri, bilgi ve teknoloji transferini gerçekleştirmek, ara yüz meka-
nizmalarının oluşturulmasını sağlamaktır.  

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yü-

rütmek, yayınlar yapmak.
b) Ulusal ve yabancı akademik kuruluşlar ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak

ulusal ve uluslararası eğitim programları oluşturmak ve yürütmek.
c) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulun-

mak.
ç) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım ve benzeri etkinlikler yapmak veya bu tür etkin-

liklere katkıda bulunmak.
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d) Kamuoyunu bilgilendirici görsel veya işitsel materyal hazırlamak ve yayınlamak,
bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.

e) Yurt içinde ve  dışında aynı konularda çalışan bilimsel kuruluşlar ile resmi ve özel
kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.

f) Üniversite olanaklarından yararlanarak veri tabanları hazırlamak.
g) Üniversitedeki öğrencileri, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yö-

neltmek ve araştırmalarına destek vermek.
ğ) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları

oluşturmak.
h) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kamu kuruluşlarına ve özel ku-

rum ve kuruluşlara ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.
ı) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı

uzmanlardan yararlanmak.
i) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde Türkçe ve yabancı dilde yayınlar

yapmak.
j) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordi-

nasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak.
k) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versitenin çalışanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi
dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bu-
lunamaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, görevlen-
dirilmesindeki usule bağlı kalınarak görevden alınabilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin çalışanları arasından bir kişi müdür yar-
dımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulun-
madığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının
da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,

Merkezin idari işlerini yönetmek.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak.
ç) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim

Kuruluna sunmak ve kabul edilen program ve raporları Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla bağlantıya

geçerek, konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası ze-
minde destek ve mali kaynak sağlanması girişimlerinde bulunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile Mü-

dürün teklifi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından önerilecek
altı aday arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilecek
üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden
görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce
üyelikten ayrılanların yerine Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasın-
dan Rektörce önerilecek iki aday arasından Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilme
yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresinin sonuna kadar görev ya-
parlar.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere olmak üzere, Müdürün daveti üzerine ve Müdür
tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve
sonrasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çok-
luğuyla alınır.

(5) Yönetim Kurulu raportörlüğü; Müdür, müdür yardımcısı veya Müdürün görevlen-
direceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları çerçevesinde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen konu-

lara ilişkin kararlar almak.
b) Merkez faaliyetleri ile ilgili esaslar ile plan ve programları karara bağlamak.
c) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu kabul etmek.
ç) Merkezin faaliyetlerini değerlendirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca Merkezin faaliyetleri alanla-

rında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından seçilen,
sekiz üye ve Müdür olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olmak üzere Müdürün daveti üzerine toplanır.
(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden ya-

rarlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabi-
lir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amaçları doğrultusunda, Mer-

kezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini, Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Akademik Kurulların

kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU VE 
HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller

Yüksekokulu tarafından yürütülen ortak zorunlu yabancı diller ve hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim
ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yük-

sekokulu tarafından yürütülen ortak zorunlu yabancı diller ve hazırlık sınıflarında yürütülecek
eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Hazırlık sınıfı: Üniversitenin yabancı diller hazırlık sınıflarını,
b) Kurlar: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı doğrultusunda A1, A2, B1, B2, C1

kademelerine göre sınıflandırılan yabancı dil seviyelerini,
c) Müdür: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
f) Yabancı Diller Yüksekokulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekoku-

lunu,
g) Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim

Kurulunu,
ğ) Yüksekokul Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Ku-

rulunu, 
h) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı: İstanbul Gelişim Üniversitesinde eğitimin tama-

men bir yabancı dilde yürütüldüğü ya da derslerinin en az %30 oranında bir yabancı dilde ya-
pıldığı programlar için düzenlenen yabancı dil hazırlık sınıflarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Diller Hazırlık Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi
MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi; öğrencilere Avrupa Dilleri Ortak

Çerçeve Programı (CEFR) kapsamında, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu kavrayabilme,
yazılı ve sözlü olarak kendilerini kültürel, sosyal ve akademik hayatta yeterince ifade edebilme
becerisini kazandırmak üzere verilir. 
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(2) Hazırlık sınıfları yabancı dil eğitimi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzen-

lenir. Hazırlık sınıfları akademik takvimi Müdürlüğün önerisi üzerine Senatonun onayı ile be-

lirlenir ve uygulanır.

(3) Hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim süresi, iki yarıyıldan oluşan bir yıldır. Hazırlık

eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, kayıtlı oldukları birimlerde birinci sınıfa başlama

hakkını elde ederler. 

(4) Hazırlık sınıflarında öğrenciler derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadır.

Öğrencilerin alacakları sağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz ve

rapor süresi devamsızlıktan sayılır.

(5) Devamsızlıktan kalan öğrenciler dönem sonu genel değerlendirme sınavına giremez;

fakat devamsız veya başarısız öğrenciler Üniversitenin yabancı dil hazırlık yeterlik sınavını

girebilir veya Üniversitenin yabancı dil hazırlık yaz öğretimine devam edebilir.

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrencilerin

transkriptlerinde, yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamladığı belirtilir.

(7) Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler hazırlık eğitimi süresi içerisinde kayıtlı

oldukları ön lisans ve lisans programlarından ders alamazlar. 

(8) Yabancı dil hazırlık sınıflarına misafir veya özel öğrenci kabul edilmez.

(9) Hazırlık eğitim-öğretimi, öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının

öngördüğü eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(10) Hazırlık sınıflarına devam edecek öğrenciler, düzeylerine uygun sınıflara yerleş-

tirilir. Sınıflardaki öğrenci sayısı yirmi beş kişiyi aşmayacak şekilde düzenlenir.

(11) Yabancı dil hazırlık eğitimi azami süresi iki yıldır. Hazırlık sınıfına devam edip

başarılı olan öğrencilere bir başarı belgesi verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

Muafiyet

MADDE 6 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık

sınıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda sayılan şartlardan en az birini yerine getirmiş ol-

maları gerekir:

a) Öğretim yılı başında Üniversitenin yabancı dil hazırlık yeterlik sınavından 100 puan

üzerinden 70 veya üstü puan almış olmak.

b) Son üç yılını, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu

bir ülkede, ilgili ülkenin anadilinde eğitim yapan ortaöğretim kurumlarında eğitimini tamam-

lamak.

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan veya ulusal/ulus-

lararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almak.

ç) Son iki yıl içinde ilgili yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmak veya

ilgili yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavını başarmış olmak. Bu süre yatay ve dikey geçiş

ile kayıt yaptıran öğrenciler için üç yıldır. Bu durum kapsamında muafiyet kararı Yönetim Ku-

rulunca verilir.

d) Muafiyete başvuran öğrenciler için ilgili belgelerini, yabancı dil hazırlık sınıfı ye-

terlik sınavından en geç bir hafta önce Müdürlüğe teslim etmek.
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Yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavı
MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavının uygulamasına ilişkin esas-

lar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir. Yabancı dille eğitim yapılan programlarda
kayıtlı bir öğrencinin hazırlık sınıfından başarılı sayılabilmesi için B2 düzeyindeki Üniversi-
tenin yabancı dil hazırlık yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alması zorunludur.
Yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez. Yabancı dil hazırlık
sınıfı yeterlik sınavı sonucu, öğrencilerin yabancı dil düzeyleri için referans oluşturur.

Kayıt
MADDE 8 – (1) Öğretim dili tamamen veya en az %30 yabancı dil olan programlarda

hazırlık sınıfı uygulaması zorunludur.
(2) Hazırlık sınıfından başarılı olan veya muafiyet alan öğrencilerin listesi Yabancı Dil-

ler Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından ilgili ön lisans ve lisans programlarına ders kayıtlarının
yapılması için Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(3) Hazırlık öğretimi ücrete tabidir. Öğrenim ücreti her eğitim-öğretim yılı başında Üni-
versite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(4) Üniversiteye, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bursu ile yerleşerek
eğitim dili yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin burs oranları zorunlu ya-
bancı dil hazırlık sınıflarında da geçerlidir.

Sınavlar ve notlar
MADDE 9 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınavlar, ara sınavlar ve genel değerlendirme sı-

navından oluşur. Sınavlar yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.
(2) Kısa süreli sınavlar; kur içi okuma, yazma ve benzeri becerileri sınamak için yapılan

sınavlar olup mazereti yoktur. Kısa süreli sınavlar her bir ders için Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanır. 

(3) Ara sınav, her bir ders için yapılan kur sonu sınavlarıdır. 
(4) Genel değerlendirme sınavı, tüm kurları ve becerileri kapsayan bir sınav olup, bu

sınava devam koşulunu yerine getirmiş öğrenciler girebilir. 
(5) Genel başarı notu, iki yarıyıl boyunca yapılan kur sınavlarının toplamının %80’inden

ve genel değerlendirme sınavının %20’sinden oluşur. Bu ortalamaların sonucunda 100 puan
üzerinden 70 veya üstü bir puan alan öğrenciler hazırlık sınıfından başarılı sayılır. Her bir kur
için değerlendirme esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 10 – (1) Öğrenci, tüm sınav sonuçlarına ilanından itibaren beş iş günü içinde

Müdürlüğe yazılı olarak itirazda bulunabilir. Öğrencilerin itirazları ilgili öğretim elemanı veya
sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. 

Mazeret sınavları
MADDE 11 – (1) Mazeretleri nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrencilerin, maze-

retlerini belgelemek kaydıyla mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç beş iş günü
içerisinde bir dilekçe ile Müdürlüğe müracaat etmeleri gerekir. Mazeret süresi sebebiyle de-
vamsız duruma düşen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeretleri yönetim kurulunca
kabul edilen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavları yapılır.
Kısa süreli sınavların ve yabancı dil hazırlık yeterlik sınavının mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilen ara sınav mazeret sınavları hazırlık
sınıfı akademik takviminde ilan edilen tarihlerde yapılır. 
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Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 12 – (1) Hazırlık sınıfından başarısız olan öğrencilerin hazırlık sınıfını tekrar

etmeleri gerekir. Başarısız öğrenciler devam koşulu aranmaksızın akademik takvimde ilan edi-

len yabancı dil hazırlık yeterlik sınavlarına katılabilirler. 

(2) Hazırlık sınıflarının eğitim öğretim süresi iki yılı aşamaz.

(3) Hazırlık sınıfından dördüncü yarıyıl sonunda başarısız olan öğrencilere, 2547 sayılı

Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 13 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğ-

rencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince almak

zorunda oldukları yabancı dil dersleridir. Bu dersler Yabancı Diller Yüksekokulunca yürütülür.

Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet

MADDE 14 – (1) Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinin muafiyet sınavları

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Üniversitenin akademik takviminde ilan edilen tarih-

lerde yapılır. Öğrencilerin başarı durumu, 21/7/2015 tarihli ve 29421 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-

netmeliği hükümlerine göre belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan ve eğitim dili Türkçe bir programa geçiş ya-

pan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince

okutulan zorunlu ilgili yabancı dil derslerinden muaf olurlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 15 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri,

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, İstanbul Gelişim Üni-

versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri

ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 6/4/2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstan-

bul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller ve Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE

YANDAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/1997 tarihli ve 23083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz

Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Öğrencileri Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
KTO-Karatay Üniversitesinden:

KTO-KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO-Ka-

ratay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hiz-

meti, yurt dışı görevlendirme gibi eğitime ve öğretime devamı engelleyen nedenlerden dolayı

devam edemeyen öğrencilerin kaydı toplam iki yarıyıla kadar her defasında en fazla bir dönem

olmak üzere enstitü yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir. İzin başvuruları gerekçeli olarak

ve belgeleri ile birlikte zorunlu nedenler dışında ders ekle-sil süresinin sonuna kadar ilgili ens-

titü müdürlüğüne yapılır ve uygun görüldüğü takdirde enstitü yönetim kurulunun kararı üzerine

öğrenci izinli sayılır. Ancak enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora programında tez sa-

vunma aşamasındaki öğrencilere, iki yarıyıldan daha fazla izin verilebilir. Bu öğrencilerin izin

istekleri de gerekçeli olarak ve belgeleri ile birlikte, zorunlu nedenler dışında, ders ekle-sil sü-

resinin sonuna kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, enstitü yönetim

kurulu tarafından karara bağlanır. İzinli geçen dönemler öğrenim sürelerine katılmaz.

(2) Öğrencinin izinli sayılabilmesi için izinli olunan süreye ait Mütevelli Heyeti tara-

fından belirlenen öğrenim ücretinin ödenmiş olması gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/3/2017 30014
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Nişantaşı Üniversitesinden:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nişantaşı

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Bir eğitim-öğretim yılının başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğren-

cinin herhangi bir sebeple kaydını sildirmesi halinde, kaydı yapılan yarıyıla ait ve önceki ya-

rıyıllara ait öğrenim ücreti iade edilmez. Öğrenim ücretlerini Rektörlükçe belirlenen süre içinde

ödemeyen öğrencilerin o dönem için ders kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(3) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul

edilir. Askerlik durumuna ilişkin askerlik şubeleri üzerinden yapılacak işlemler adayın beyanına

ilişkin olarak ve adayın talebi doğrultusunda gerçekleştirilir. Askerlik hususunda işlem yaptır-

mak isteyen öğrencilerin taleplerini Üniversiteye yazılı olarak bildirmeleri gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sa-

hip olmaları ve ALES’e başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak

koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Enstitüler bünyesinde yürütülen her

tezli yüksek lisans programına hangi ALES puan türüyle başvuru yapılacağı, ilgili anabilim

dalı başkanlığının önerisi, ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senato onayı ile belirlenir.”

“(5) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir tezli yüksek lisans diploma-

sına veya koşullu ön kabul için tezli yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci ol-

maları gerekir. Adayların; ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde olmak kaydıyla,

yüksek lisans diplomasıyla başvurmaları halinde en az 65 puana ya da YÖK tarafından eşde-

ğerliği kabul edilen diğer sınav türlerinin birinden eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Özel öğrencilerin alacakları veya öğrencilik hakkı elde ettikten sonra intibak ya-

pılacak olan toplam ders sayısı kayıt olunan lisansüstü programındaki alınması gereken toplam

derslerin %50’sini aşamaz.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Başarı notunun hesaplanmasında doğrudan değerlendirme sistemi kullanılır. Öğ-

rencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından aşağıdaki

harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı

sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzelt-

mesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür. Kredili derslerden başarı

durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıdaki gibidir. 

Başarı Derecesi Başarı Notu Puanı

Pekiyi AA 4,00 90-100

İyi-Pekiyi BA 3,50 80-89

İyi BB 3,00 70-79

Orta-İyi CB 2,50 60-69

Orta CC 2,00 50-59

Başarısız FF 0,00 49 ve altı

Final Sınavına Girmedi FG 0,00 0,00

Devamsız DZ 0,00 0,00”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci 24 kredilik dersten en az 2,50 ortalama ile başarılı olma şartını tamamla-

dıktan sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tez konusunu belirleyerek danış-

manın onayını taşıyan tez öneri formunu EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Bölüm kurulu

kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi enstitü tarafından kayıt altına alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

İkinci yeterlik sınavında da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/2/2017 29987
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/143 

Karar No : 2017/88 

ARA KARAR 

Davacı : K.H. 

Sanık : ASLAN HASANOV, Cabbar ve Terife oğlu, 18/01/1978 NAHÇIVAN 

doğumlu, Mah./köy nüfusunda kayıtlı. 

Suç : Resmi Belgede Sahtecilik 

Suç Tarihi/Saati : 12/07/2011 

Suç Yeri : IĞDIR/ARALIK 

Karar Tarihi : 09/03/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi Belgede 

Sahtecilik suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla mahkememizin 09/03/2017 tarih ve 2012/143 

Esas ve 2017/88 Karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında 1 Yıl 8 Ay Hapis 

Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık ASLAN HASANOV bulunamadığından 

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

yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 

sayılacağı ilan olunur. 3537 

—— • —— 
İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2014/4 

Karar No : 2017/930 

Karar Tarihi : 15/12/2017 

Sanık : CĠHAN TUNCA 

TC. Kimlik No : 24725038124 

Baba Adı : RIZA 

Doğum Tarihi : 10/11/1979 

Doğum Yeri : ĠSTANBUL 

Suçu : HIRSIZLIK 

Suç Tarihi : 30/03/2007- SAAT 17.30 VE 3 GÜN ÖNCESĠ 

Verilen Ceza: 

Hırsızlık suçundan 5237 sayılı TCK 141/1, 43, 168/1, 53/1-a, c, d, e maddeleri gereğince 

5 AY HAPĠS ve TCK 53/1 madde (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 

2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, 

vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkum olduğu 

hapis cezasından koĢullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılması. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi zabıtaca 

yapılan araĢtırmada da yeni adresinin tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun  

30 maddesi gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete ilan yoluyla tebliği, aynı 

kanunun 31. Maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi Gazete’nin Yayın tarihinden itibaren 7 gün 

sonra tebliğin yapılmıĢ sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmıĢ sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük 

içinde mahkememize veya bulunduğu yer mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa 

geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Bölge Adliye Mahkemesi istinaf 

yoluna müracaat edilebileceğine, sürenin geçmesinden sonra istinaf yoluna baĢvurulmazsa kararın 

kesinleĢip infaza verileceği ilanen tebliğ olunur. 3544 
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2017/687  

Karar No : 2018/91 

Kullanmak Ġçin UyuĢturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/02/2018 tarihli ilamı ile 191/1.f.2.c 

maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Cahit ve Fikriye oğlu, 10/04/1958 doğumlu, Sivas, 

Gürün, Kavak Mah./köy nüfusuna kayıtlı ALĠ GÜRBÜZ BAYBAġ tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢtır. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 3545 

————— 

Esas No : 2015/129 

Karar No : 2017/396 

Mühür Bozma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

14/12/2017 tarihli ilamı ile 203/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Kemal ve Hatice 

oğlu, 15/04/1968 doğumlu, Giresun, Merkez, Çınarlar Mah./köy nüfusuna kayıtlı KADĠR 

ÖZÜYAMAN tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, yakalama emri tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 3546 

—— • —— 

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/1019 

Karar No : 2013/766 

Elde veya Üstte TaĢınan EĢyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık Suçundan 

sanıklar Nuran Yıldız, Nurdan Yıldız haklarında TCK.nun 142/2-b maddesi gereğince 

mahkumiyetlerine karar verilmiĢ olup, olayın müĢtekisi olan Stephen Jones ve Ruby Jones kızı, 

1940 doğumlu, PAMELA GAMMER’a gerekçeli karar tüm aramalara rağmen tebliğ 

edilemediğinden, 

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilan edilerek 

ilan edilen bu metnin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılmasına, 

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya 

mahkememiz yargı çevresi dıĢında olması halinde temyiz talebini bildirir zabıt katibi tarafından 

düzenlenecek tutanak ile Yargıtay yolu açık olmak üzere temyiz talebinden vazgeçmiĢ sayılacağı 

ilanen tebliğ olunur.  3551 
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Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2014/317 

Karar No : 2018/147 

Sanık : HASAN SHBĠB, Ali ve Fatema 07/03/1971 Edlib doğumlu, Suriye 

Uyruklu 

Suç : Resmi Belgede Sahtecilik 

Suç Tarihi : 24/06/2013 

Karar Tarihi : 20/03/2018 

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı Sanık HASAN SHBĠB hakkında 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda Sanığın 

BERAATĠNE karar verilmiĢ ve Sanığın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar 

tebliği yapılamamıĢ olup, adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 

28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN 

TEBLĠĞĠNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya 

baĢka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı baĢvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla 

zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna 

baĢvurabileceklerine, aksi halde hükmün kesinleĢeceği ilan olunur. 3273 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BALAST ALIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 

 ADANA 

Ġhale Kayıt No : 2018/253623 

1 - Ġdarenin: 

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

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 / 4531195 

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

2 - Ġhale konusu hizmetin  

     adı ve miktarı : Durak Ġstasyonu’na 40.000 m3 Mamure Ġstasyonu’na 

20.000 m3 Balast Alımı ĠĢi Yukarıda belirtilen alımımız 

Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek 

için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

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

26/06/2018 günü saat 10:00 kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

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

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

olup TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00 TL bedelle temin 

edilebilir. 

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. 4638/1-1 
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Samsun Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (II. Etap)  

Müteşebbis Heyet Başkanlığından:  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Samsun Bafra Karma ve Medikal Ġhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi (II. Etap) (98 Ha.) alanına ait altyapı yapım iĢi, 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 : Doğankaya Mahallesi OSB 4. Cad. No: 6 Bafra/SAMSUN 

2 - Ġhale Konusu Yapım ĠĢinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Samsun Bafra Karma ve Medikal Ġhtisas Organize 

Sanayi Bölgesi (II. Etap) (98 Ha.) alanına ait yol, atıksu, 

yağmursuyu, içmesuyu, telekom inĢaatı ve kamera 
sistemi inĢaatlarından müteĢekkil altyapı yapım iĢi. 

b) Yapılacağı Yer : Bafra/SAMSUN 

c) ĠĢe BaĢlama Tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin Süresi : 30.09.2019 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2018 B.F. ile) :   8.361.650 TL 
f) Geçici Teminatı : 585.315,50 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 

2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu 

Çankaya - ANKARA 
b) Tarihi ve Saati : 13.06.2018 - Saat 10.00 

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 Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname 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 % 80’i 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; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer iĢe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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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. 

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) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; 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 beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 
G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.  
Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) 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 dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154      
1. Kat 155 nolu odasına 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 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Samsun Bafra Karma ve Medikal Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet 
BaĢkanlığının Doğankaya Mahallesi OSB 4. Cad. No: 6 Bafra/SAMSUN adreslerinde görülebilir 
veya 500 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 
Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 
edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - 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. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi 
kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 
konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 
 4530/2-2 
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Erzurum Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Erzurum Merkez II. Organize Sanayi 

Bölgesi II. Etap alanına ait altyapı yapım iĢi, 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 : Hükümet Konağı Kat: 5 No: 567 Yakutiye/ERZURUM 

2 - Ġhale Konusu Yapım ĠĢinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Erzurum Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi II etap 

alanına ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve kamera 

sistemi inĢaatlarından müteĢekkil altyapı yapım iĢi. 

b) Yapılacağı Yer : Yakutiye/ERZURUM 

c) ĠĢe BaĢlama Tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin Süresi : 30.09.2020 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2018 B.F. ile) :    34.906.740 TL 

f) Geçici Teminatı : 2.443.471,80 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir 

Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 12.06.2018 - Saat 10.00 

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 Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname 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 %80’ i 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; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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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. 

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, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge 

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 dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00 'a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına 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 üncu 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 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

Erzurum Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Hükümet Konağı 

Kat: 5 No: 567 Yakutiye/ERZURUM adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından 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 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi 

kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 

konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

12 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 4585/2-2 
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BUHAR KAZANI PANEL BORU DUVAR VE MUHTELĠF BORULARIN KAYNAKLI 

ĠMALATININ YAPILMASI GÖTÜRÜ BEDEL TEKLĠF  

ALINMAK SURETĠYLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/267152 

1 - Ġdarenin  

a) Adı : T.ġ.F.A.ġ. Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi  : AyaĢ Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve Faks numarası :  0 312 293 44 00   Faks: 0 312 243 14 47 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Buhar Kazanı Panel Boru Duvar ve Muhtelif Boruların 

Kaynaklı Ġmalatının Yapılması iĢi 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Makina Fabrikası  

c) ĠĢin Süresi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip, 60 (AltmıĢ) takvim 

günü içerisinde tamamlanacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.ġ.F.A.ġ. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 12.06.2018 Salı günü saat 14.00  

4 - Ġhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18. km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karĢılığında 

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

7 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 

saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kiĢinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

Ġstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 

ve kesin pey olarak kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

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

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

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

 4713/1-1 
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DĠKĠġSĠZ ÇELĠK ÇEKME BORU ALIMI AÇIK ĠHALE  

USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/265191 

1 - Ġdarenin  

a) Adı : T.ġ.F.A.ġ. Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi : AyaĢ Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00   Faks: 0 312 243 14 47 

2 - Ġhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı : DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Alımı  

 

1 DikiĢsiz Çelik Çekme Boru Ø219x10x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC1 1.798 Metre 

 

b) Teslim Yeri : Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı  

c) Teslim Tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip, en geç 90 (Doksan) 

takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.ġ. F.A.ġ. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 08.06.2018 Cuma günü saat 14.00  

4 - Ġhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18. km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karĢılığında 

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

7 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 

saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kiĢinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

Ġstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 

ve kesin pey olarak kabul edilecektir 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

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

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

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

 4714/1-1 
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SĠGORTA HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Sigorta hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren ―Esaslar‖ ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye 

iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/266915 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Daire BaĢkanlığı 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı,  

  I. KISIM: ORUÇ REĠS AraĢtırma Gemisi Tekne Makina 

ve AraĢtırma Ekipmanı Sigortası 

  II. KISIM: ORUÇ REĠS AraĢtırma Gemisi Koruma ve 

Tazmin (P & I) Sigortası 

b) Yapılacağı yer : ORUÇ REĠS AraĢtırma Gemisi 

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama talimatı 

tebliğinden itibaren; Ġdare tarafından Yüklenici’ye iĢe 

baĢlama talimatı tebliğ edilecektir. Tebliğden itibaren 10 

takvim günü içerisinde Ġdare ile Yüklenici arasında 

imzalanacak tutanak çerçevesinde belirlenen poliçe 

baĢlangıç tarihi itibarı ile iĢe baĢlanacaktır (Bir önceki 

poliçe tarihinin dolacağı tarih 28.06.2018 (Saat: 12:00) 

olacağından iĢe baĢlama tarihi 28.06.2018 (saat 12:00) 

olacaktır.) ĠĢin süresi 365 (üçyüzaltmıĢbeĢ) takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati : 08/06/2018 - 14:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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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 ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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

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

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

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

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

belge. 

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

kriterler: 

4.2.1.Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

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

kriterler: 

4.3.1 Ġdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın 

alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

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

da gönderilebilir. 

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

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

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

kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 4708/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

19.11.2008 tarih ve 244 sayılı kararıyla ilan edilen ―Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı‖ 

sınırları içinde kalan koruma alanındaki ve Altındağ Ġlçe Emniyet Müdürlüğünce tespit edilen can 

ve mal güvenliğine tehdit eden yapıların 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 9/f ve 11. 

maddeleri gereğince yıkım kararı Ankara BüyükĢehir Belediye Encümenince onaylanmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 

Metruk yapılar: 

 

No Sahibi Bina Adresi 

Ankara BüyükĢehir Belediyesi 

Encümen Karar Tarih ve Sayı 

1 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale mahallesi Çay Sokak 

No: 167/A 

ALTINDAĞ/ANKARA 

25/01/2018 - 226/418 

2 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme 

Evleri No: 159 

ALTINDAĞ/ANKARA 

25/01/2018 - 226/418 

3 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme 

Evleri No: 138 

ALTINDAĞ/ANKARA 

25/01/2018 - 226/418 

4 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme 

Evleri No: 166 

ALTINDAĞ/ANKARA 

25/01/2018 - 226/418 

5 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme 

Evleri No: 184 

ALTINDAĞ/ANKARA 

25/01/2018 - 226/418 

6 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme 

Evleri No: 200 

ALTINDAĞ/ANKARA 

25/01/2018 - 226/418 

7 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Yalçın Kaya 

Sokak No: 25 

ALTINDAĞ/ANKARA 

25/01/2018 - 226/418 

8 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme 

Evleri No: 244 

ALTINDAĞ/ANKARA 

25/01/2018 - 226/418 

9 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme 

Evleri No: 246 

ALTINDAĞ/ANKARA 

25/01/2018 - 226/418 

10 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Yalçın Kaya 

Sokak No: 19 

ALTINDAĞ/ANKARA 

25/01/2018 - 226/418 

11 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Yalçın Kaya 

Sokak No: 23 

ALTINDAĞ/ANKARA 

25/01/2018 - 226/418 
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12 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme 

Evleri No: 266 

ALTINDAĞ/ANKARA 

25/01/2018 - 226/418 

13 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme 

Evleri No: 265 

ALTINDAĞ/ANKARA 

25/01/2018 - 226/418 

14 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Yalçın Kaya 

Sokak No: 13 

ALTINDAĞ/ANKARA 

25/01/2018 - 226/418 

15 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme 

Evleri No: 262 

ALTINDAĞ/ANKARA 

25/01/2018 - 226/418 

16 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Uç Sokak No: 14 

ALTINDAĞ/ANKARA 
25/01/2018 - 226/418 

17 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Uç Sokak No: 12 

ALTINDAĞ/ANKARA 
25/01/2018 - 226/418 

18 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Uç Sokak No: 

12/A ALTINDAĞ/ANKARA 
25/01/2018 - 226/418 

19 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Sığınaklar Küme 

Evleri No: 208 

ALTINDAĞ/ANKARA 

25/01/2018 - 226/418 

20 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Yalçınkaya Sokak 

No: 21 ALTINDAĞ/ANKARA 
25/01/2018 - 226/418 

21 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Erler Sokak ile 

Yalçınkaya Sokak arkası No: 269 

ALTINDAĞ/ANKARA 

25/01/2018 - 226/418 

22 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Meydanönü 

Sokak 23 ALTINDAĞ/ANKARA 
25/01/2018 - 226/418 

23 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Meydanönü 

Sokak No: 1 

ALTINDAĞ/ANKARA 

25/01/2018 - 226/418 

24 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi BaĢkaya Sokak 

No: 21/A ALTINDAĞ/ANKARA 
25/01/2018 - 226/418 

25 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi AltıntaĢ Sokak 

No: 13 ALTINDAĞ/ANKARA 
25/01/2018 - 226/418 

26 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Ceylan Sokak 

No: 29 ALTINDAĞ/ANKARA 
25/01/2018 - 226/418 

27 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Ceylan Sokak 

No: 13 ALTINDAĞ/ANKARA 
25/01/2018 - 226/418 

28 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Kale Mahallesi Gazeteci Kemal 

AĢık Caddesi No: 5 

ALTINDAĞ/ANKARA 

25/01/2018 - 226/418 

 4626/1-1 
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Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AVUKAT ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Hukuk MüĢavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 

2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Ġlk Defa 

Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine 

dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği 

ve Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet 

avukat kadrosuna sözlü sınavla atama yapılacaktır. 

 

UNVANI SINIFI DERECESĠ ADET 

AVUKAT AH 6 1 

 

I - SINAVA BAġVURU ġARTLARI 

A. GENEL ġARTLAR: 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak, 

b. 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 

yetmiĢ puan almıĢ olmak, 

c. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

d. Avukat kadrosu için baĢvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine 

sahip olmak. 

II - BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1. BaĢvuru Formu (BaĢvuru için tıklayınız.) 

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği) 

3. Üç adet vesikalık fotoğraf 

4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu bilgisayar çıktısı 

5. ÖzgeçmiĢ 

6.Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği 

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığınca da 

onaylanabilir. 

III - GĠRĠġ SINAVININ ġEKLĠ, BAġVURU ġARTLARI YERĠ VE 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 

BaĢvuru Yeri Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire BaĢkanlığı SĠVAS 

Ġlk BaĢvuru Tarihi 28.05.2018 

Son BaĢvuru Tarihi 11.06.2018 

Sınav Yeri ve Tarihi 
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü 

Rektörlük Toplantı Salonu - 28.06.2018 Saat: 10:00 
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BaĢvurular Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına 11.06.2018 tarihine kadar Ģahsen 

yapılacaktır. Ġlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Aranılan Ģartları taĢıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 

puan türünden en yüksek puanı alan adaydan baĢlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beĢ 

katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın 

aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriĢ sınavına çağrılacaktır. Sınav için öngörülen süre 

içerisinde yapılan baĢvuruları inceleyerek adayların aranan Ģartları taĢıyıp taĢımadıkları, BaĢvuru 

Ġnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, baĢvurusu kabul edilen adayların listesi 

Üniversitemizin www.cumhuriyet.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır. 

Sınavda adaylar; 

a. AĢağıda V. maddede belirtilen sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi 

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu 

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 

e. Genel yetenek ve genel kültürü, 

f. Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecekler. Sınav sonuçları 

Üniversitemiz www.cumhuriyet.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır. 

IV - SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

BaĢarı sıralaması, sınavda en yüksek not alan adaydan baĢlanarak belirlenir. Sınav baĢarı 

notunun eĢitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Adaylar, 

sınav kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 13. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi için elli puan, 

diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen 

puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda baĢarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerinin yüz tam 

puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. 

V - SINAV KONULARI 

a. Anayasa Hukuku 

b. Medeni Hukuk 

c. Borçlar Hukuku 

d. Ticaret Hukuku 

e. Medeni Usul Hukuku 

f. Ġcra ve Ġflas Hukuku 

g. Ġdare Hukuku 

h. Ġdari Yargılama Hukuku 

i. Ceza Hukuku 

j. Ceza Usul Hukuku 

k. ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
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VI - SINAV SONUÇLARININ ĠLANI VE ĠTĠRAZLAR 

l. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından baĢarı puanı en yüksek olan adaydan 

baĢlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların 

yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluĢturulan baĢarı listesi Üniversitemizin internet 

sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, baĢarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir. 

2. BaĢarı sırasına göre oluĢturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından 

itibaren altı ay süreyle geçerlidir. 

3. Sınavda yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 

kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. 

4. Duyuru tarihinden itibaren beĢ iĢ günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. 

Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca en geç on beĢ gün içinde sonuçlandırılır. 

VII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 

1. Sınavı kazananlardan sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları 

yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. 

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

VIII - AVUKATLIK KADROSUNA ATANMA ĠġLEMLERĠ 

1. GiriĢ sınavında baĢarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak 

bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar. 

2. Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriĢ sınavı baĢarı puan sıralamasına göre 

yapılır. Sınavda baĢarılı olup göreve baĢlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple 

görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriĢ sınavı 

sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriĢ sınavı baĢarı sırası dikkate 

alınarak yedek listeden atama yapılabilir. 

3. Gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmaz. Atamaları 

yapılmıĢ ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 

mazeretsiz olarak baĢvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz 

baĢlamayanlar atama iĢleminden sarfınazar etmiĢ sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmıĢ hak 

sayılmaz. 

Atamaları yapılanların görevlerine baĢlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 4695/1-1 
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Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 12/10/2017 tarih ve 609 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi’nin 15/12/2017 tarih ve 2487 sayılı kararı ile onanan ―Etimesgut 

Ġlçesi, Ġmarın 46672 ada ve yakın çevresine iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliği‖ 28/05/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 4707/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Gebze 8. ĠĢ Mahkemesinin 2016/35 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 

Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 4678/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığı Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkındaki Kanunun 106/3'ncü 

maddesi gereğince adli para cezasından çevrilen kamuya yararlı bir iĢte ücretsiz çalıĢma 

yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aĢağıda adresi bildirilen müdürlüğümüze 

müracaat etmeniz gerekmektedir. 

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen 

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

kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir, ilanen tebliğ olunur. 

 

Sıra No Dosya No Ġlamat No Adı Soyadı Ceza Miktarı 

1 2014/1985 2009/4120 ROZA LASHKHIA 30 SAAT 

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ġstasyon Mah. 

Ebenazire Sk. Yeni Adliye Binası Kat: 1 Edirne Telefon: 0 (284) 212 71 08 

 4679/1-1 

—— • —— 
Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

26. maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

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

 

Birimi Bölümü 

Anabilim Dalı/ 

Program Unvanı Derece Adet Açıklamalar 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Eski Türk 

Edebiyatı 
Profesör 1 1 

Belagat tarihi ve 

metinleri üzerine 

çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

 4676/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Strateji Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Bahçeşehir Üniversitesi Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve Hazırlık Sınıfı

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Yandal

Uzmanlık Öğrencileri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– KTO-Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


