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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İstanbul Atlas Üniversitesinden:

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Atlas Üniversitesinin yönetimi, iş-

leyişi, idari ve akademik organları, öğretim elemanları, görevleri ve mali konulara ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Atlas Üniversitesinin yönetimine, işleyişine,

idari ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali konulara ilişkin hü-

kümleri kapsar.

Dayanak

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

Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun

Ek 191 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik birim amiri: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre fakülte, enstitü,

yüksekokul, meslek yüksek okullarının hiyerarşik yapıdaki en üst amirini,

b) Başkan: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

c) Bölüm başkanı: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne, fakülte dekanlıkları ve

yüksekokul müdürlüklerine bağlı bölüm başkanlarını,
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ç) Daire başkanı: İstanbul Atlas Üniversitesi daire başkanlarını,

d) Dekan: İstanbul Atlas Üniversitesindeki ilgili fakültelerin dekanlarını,

e) Genel Sekreter: İstanbul Atlas Üniversitesi Genel Sekreterini,

f) İdari birim amiri: 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Ku-

rumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle belirtilen Genel Sekreter

ve Genel Sekretere bağlı genel sekreter yardımcıları ile tüm daire başkanlarını, hukuk müşa-

virini, fakülte/yüksekokul/enstitü sekreterini ve benzeri birimlerin amirlerini, 

g) Müdür: Üniversite bünyesindeki enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu,

uygulama-araştırma merkezi ve sürekli eğitim merkezi ile diğer merkez müdürlerini,

ğ) Mütevelli Heyeti: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Rektör: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: İstanbul Atlas Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: İstanbul Atlas Üniversitesini,

j) Vakıf: İstanbul Atlas Üniversitesinin kurucusu olan Türk Balkan Eğitim Kültür ve

Sağlık Vakfını,

k) Yönetim Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet, Başkan ve Görevleri, Danışma Kurulu

Mütevelli Heyet

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniver-

sitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Mütevelli Heyet, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, ilgili

mevzuat hükümlerinde belirtilen şart ve niteliklere uygun olarak Vakıf Yönetim Kurulu Baş-

kanının olumlu oyu ve salt çoğunluk ile dört yıl süreyle seçilen en az yedi kişiden oluşur. 

(2) Mütevelli Heyet, Vakıf Yönetim Kurulunun önerdiği kişi/kişiler arasından bir Baş-

kan seçer. Süresi dolan Başkan yeniden seçilebilir. Başkan da gerekli görürse, Mütevelli Heyet

üyeleri arasından en fazla iki başkan vekili seçebilir, görevlerini sonlandırabilir veya yerine

başka bir üyeyi başkan vekili olarak atayabilir. Başkanın görevi sona erdiğinden başkan

vekili/vekillerinin görevleri de sona erer.

(3) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu ile Mütevelli Heyetinin üyeleri ve bunların birinci

derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı Mütevelli

Heyetin yedi üyeden oluşması halinde ikiyi, yediden fazla üyeden oluşması halinde ise toplam

Mütevelli Heyet üye sayısının üçte birini geçemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları

Mütevelli Heyet üyeliğine seçilemez. Rektör Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, Başkanlığa

veya başkan vekilliğine seçilemez ve kendisi ile ilgili konulardaki toplantılara katılamaz. Mü-

tevelli Heyet toplantılarının raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

(4) Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi birinin süresi bitmeden görevden alınma-

sında Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir. Mütevelli Heyet üyelerinden süresi bitmeden herhangi

bir nedenle görevinden ayrılanlar olduğunda, ayrılan üyenin yerine en geç bir ay içinde dört

yıl süreyle yeni bir üye seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Vakıf Yönetim Kurulu ta-

rafından seçilen Mütevelli Heyet üyelerinin isimleri, Mütevelli Heyet Başkanlığınca süresi

içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 23 Ekim 2018 – Sayı : 30574



(5) Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi birinin süresi bitmeden görevden alınmasını
gerektiren bir durum oluştuğunda, Başkanın veya Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı tarafından
yapılacak teklifin, Vakıf Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ve Vakıf Yönetim
Kurulu Başkanının olumlu oyu ile kabul edilmesi gerekir. 

(6) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli
Heyet üyelerine toplantıya katılma yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda
onikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri
için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun öngördüğü ücreti aşamaz. Başkan ve üyelere bunun
dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılamaz.

(7) Hukuken geçerli bir mazereti olmaksızın, bir yıl içinde yapılan Mütevelli Heyeti
toplantılarına üst üste dört defa katılmayan Mütevelli Heyeti üyesinin üyeliği kendiliğinden
düşer.

(8) Mütevelli Heyeti, ihtiyaç duyacağı alanlarda çalışmalarında kendisine yardımcı ol-
mak üzere, geçici veya sürekli danışmanlar atayabilir. 

Mütevelli Heyeti toplantıları, karar yeter sayıları ve oylama 

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyeti yılda en az dört defa olağan toplanır. Toplantıların
gündemi Başkan tarafından belirlenir. Toplantıların yeri ve zamanı toplantı gününden önce
üyelere duyurulur. Toplantı sırasında oybirliği ile gündem maddelerine ekleme yapılabilir. Mü-
tevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Başkana aittir. Mütevelli Heyeti toplantı
tutanak ve kararları raportör tarafından usulüne uygun olarak karar defterine yazılır, toplantıya
katılanlar tarafından imzalanır.

(2) Mütevelli Heyeti lüzum gördüğü hallerde bilgi almak üzere Mütevelli Heyet üyeleri
dışındaki kişileri toplantılara davet edebilir. Bu şekilde toplantıya katılanların oy hakları yok-
tur.

(3) Çekimser oy kullanılamaz. Oylama açık yapılır.
(4) Bu Yönetmelikte aksi yönde hüküm bulunmadıkça, toplantı nisabı, Başkanın katıl-

ması şartıyla, Başkanın olmadığı zamanlarda ise Başkanın onayıyla belirlenecek toplantı gün-
demi ile sınırlı olmak üzere başkan vekilinin katılması şartıyla, üye tam sayısının yarısından
bir fazlası olup kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Mütevelli Heyet toplantılarına gerekli görülen hallerde, telekonferans yöntemi ile
katılan Başkan ve üyelerin, toplantıya katılma yöntemi ve oyları toplantı tutanağına kaydedilir.
Bu şekilde kararlara katılanlar sonradan toplantı tutanağını imzalar.

Mütevelli Heyetin görevleri

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek,
b) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde hedefleri belirlemek, gerekli yatırımları plan-

lamak ve uygulamak,
c) Üniversitenin verimli çalışabilmesini sağlamak amacıyla gerekli düzenleyici işlem-

lerin taslaklarını inceleyerek karara bağlamak,
ç) Rektör atanması için teklifte bulunmak,
d) Üniversitede akademik birimler kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına

ilişkin Senato önerilerini inceleyerek karara bağlamak,
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e) Üniversitede görevlendirilecek yönetici, öğretim elemanları ve diğer personelin söz-
leşmelerini yapmak, atamalarını, öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden
alınmalarını karara bağlamak,

f) Üniversite bütçesini kabul etmek, uygulamaları izlemek, denetlemek; harcama usul-
lerini, harcamalara ilişkin yetkiler ile imza ve temsil yetkilerini belirlemek; bütçe yılı içinde,
gerektiğinde aktarma yapılmasına karar vermek,

g) Üniversiteye ait menkul, gayrimenkul ve demirbaşları denetlemek ve yönetmek, 
ğ) Üniversite yetkili kurullarınca Üniversiteye alınması önerilecek burslu, ücretli ve

yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulmak üzere
karara bağlamak, 

h) Öğrencilerden alınacak ücretleri, ücretlerin alınma zamanlarını, ödeme şekillerini,
burs kontenjanlarını ve verilecek burs miktarlarını tespit etmek,

ı) Üniversiteye bağlı tüm birim ve merkezler tarafından yürütülecek kurs, seminer, proje
ve danışmanlık ve benzeri hizmetlere ilişkin ücretlerle bu ücretlerin alınma şekil ve zamanlarını,
ilgili birimlerin görüşlerini de alarak belirlemek, 

i) Üniversiteye yapılacak bağışların kabul ve reddine karar vermek, 
j) Üniversitenin yönetimi ile ilgili ihtiyaç duyduğu alanlarda komisyonlar oluşturmak,

danışmanlık hizmeti almak veya konusunda uzman yeterli sayıda danışman atamak, 
k) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Üniversitede teknoparkların kurulmasına,

kapatılmasına veya birleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak,
l) Üniversiteye kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, ulusal ve uluslararası işlet-

meler kurulmasına veya kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en ve-
rimli şekilde kullanılmasına ilişkin kararlar vermek; yeni projeler üretmek veya bu konuda uz-
man kişi ve kuruluşlara projeler hazırlatmak,

m) Akademik çalışmaların üst düzeyde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak; aka-
demik yönden en üst düzeyde öğretim elemanlarının belirlenmesi,  seçimi ve atanmasında ge-
rektiğinde ilgili mevzuatta belirlenen koşullara ek koşullar belirlemek,

n) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvan verilmesine ilişkin Senato tekliflerini
inceleyip karara bağlamak, 

o) 2547 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki amaç ve ilkeler çerçevesinde
Üniversitenin çağdaş ve dünya standartlarında bir Üniversite olarak faaliyetlerini sürdürme
ilke ve hedeflerini, sürekli göz önünde bulundurmak ve bulundurulmasını sağlamak,

ö) Üniversitenin çeşitli organları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde son kararı
vermek,

p) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Mütevelli Heyet, Üniversitenin organizasyon (teşkilat) şemasını hazırlar. Üniversi-

tenin yönetimi, Mütevelli Heyeti tarafından hazırlanan ve kabul edilen organizasyon (teşkilat)
şeması çerçevesinde gerçekleştirilir. Mütevelli Heyet, sahip olduğu Üniversitenin yönetim ve
temsil yetkisini ve kendisine tanınmış olan diğer yetki ve sorumluluğu uygun gördüğü ölçü ve
sürede, Başkana, Başkan vekiline, Rektöre ve organizasyon (teşkilat) şemasında düzenlenmiş
Üniversitenin diğer organları ile idareci ve yöneticilerine devredebilir. Bu fıkra kapsamında
yetki devri yapılan kişiler, kendilerine devredilen yetki ve sorumlulukların sınırları çerçevesinde
görevlerini yerine getirirler. 
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Başkan

MADDE 8 – (1) Başkan; Üniversitenin harcama yetkilisi (ita amiri) olup, Mütevelli
Heyetin kendisine verdiği yetkileri kullanır ve bu Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hüküm-
leriyle verilen görevleri yürütür. Başkan, yokluğunda başkan vekillerinden birini yerine vekil
olarak görevlendirir ve gerekli görürse yetkilerinden bir bölümünü vekillerine devredebilir.
Başkan, Mütevelli Heyet üyeleri arasından çeşitli alanlarda ihtisas komisyonları kurabilir.

Başkanın görev ve yetkileri 

MADDE 9 – (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek,
b) Mütevelli Heyetini temsil etmek,
c) Üniversitenin harcama yetkilisi görevini yapmak,
ç) Mütevelli Heyeti toplantı gündemlerini belirlemek ve bu toplantıların başkanlığını

yapmak,
d) Gündeme ilişkin konularda Mütevelli Heyet üyelerine uygun gördüğü görevleri ver-

mek,
e) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanlarıyla diğer personelin

sözleşmeleri, atamaları, terfileri ve görevden alınmaları ile ilgili işlemleri Mütevelli Heyeti
adına yapmak,

f) Üniversitenin doğrudan veya dolaylı olarak sahibi veya ortağı olduğu ticari kuruluş-
larla, bu kuruluşların oluşturduğu veya hissedarı olduğu diğer işletmelerde Üniversiteyi temsil
etmek ve kararlar almak,

g) Üniversitenin yurt içinde ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları ve diğer
kurumlarla yapılacak ve Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulacak işbirliği protokollerini
değerlendirmek, bunların uygulamalarını denetlemek ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu
görüşünü alarak işbirliğine ilişkin anlaşma ve protokolleri onaylamak, 

ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Mütevelli Heyeti tarafından ve-
rilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

(2) Başkan mevzuata uygun şekilde, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde ve sürede Başkan
vekillerine, Rektöre ve/veya uygun gördüğü Üniversitenin diğer idareci ve yöneticilerine dev-
redebilir.

Başkan vekilleri 

MADDE 10 – (1) Başkan vekilleri, Mütevelli Heyeti üyeliği görevlerinin yanı sıra,
Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır. 

Danışma Kurulu 

MADDE 11 – (1) Mütevelli Heyeti; Üniversitenin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma
anlayışı ve yöntemlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, bu amaçla ulusal ve uluslararası
düzeylerde araştırma ve yayım faaliyetlerinde bulunmak için Mütevelli Heyetine ve Üniversi-
tenin yetkili organlarına kendiliğinden ve/veya talep üzerine araştırma ve inceleme yapmak,
görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak üzere bir Danışma Kurulu oluşturabilir.

(2) Danışma Kurulu; Başkanın başkanlığında Rektör, Genel Sekreter ve bunların dışında
Başkanın seçeceği Mütevelli Heyet, Senato ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından en az üç üye-
den oluşur. 

(3) Danışma Kurulu Başkanın daveti üzerine toplanır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Organlar, Öğretim Elemanları ve Görevleri

Rektör

MADDE 12 – (1) Rektör; Üniversitenin en üst düzeyde akademik yöneticisi olup, Üni-
versite içinden veya dışından, dört yıl için mütevelli heyetinin teklifi üzerine Cumhurbaşkanı
tarafından atanır. Süresi dolan Rektör, aynı usulle yeniden atanabilir. Mütevelli Heyet, yeni
Rektör seçilinceye kadar eski Rektörün görevine devam etmesine veya görevin vekâleten yü-
rütülmesine karar verir. 

(2) Rektör; Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şe-
kilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden, çağdaş ve dinamik bir üniversite ortamı oluştu-
rulmasından, akademik performansın en üst düzeye ulaştırılmasından, öğrencilere gerekli sos-
yal hizmetlerin sağlanmasından, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasından, eğitim-
öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesinden; bilimsel ve
idari gözetim ve denetimin yapılmasından ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasından, takip
ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(3) Rektöre, Mütevelli Heyetin onayı ile harcama yetkisi verilebilir. 
Rektörün görevleri

MADDE 13 – (1) Rektörün görevleri aşağıda belirtilmiştir: 
a) Üniversitenin öngörülen sürede öğretime açılması, planlanmış eğitim faaliyetlerinin

en üst düzeyde yürütülmesi, ileriye dönük gelişmelerin sağlanması, eğitim ve öğretimin kali-
tesinin arttırılmasını sağlamak,

b) Mütevelli Heyet tarafından belirlenen stratejilerin ve idari, mali ve diğer konularda
alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

c) Üniversite akademik kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının
kararlarını uygulamak, Üniversite akademik kurullarının önerilerini inceleyerek Mütevelli He-
yetine sunmak, 

ç) Gerekli gördüğü hallerde, Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğ-
retim elemanlarının görev yerlerini değiştirmek, bunlara yeni görevler vermek, 

d) Üniversite birimleri ve her düzeydeki personelin üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak,

e) Her eğitim öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin bilimsel araştırma ve
yayın faaliyetleri hakkında Mütevelli Heyetine bilgi vermek,

f) Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan denetimlere ait rapor suretlerinin gecikti-
rilmeden; raporda yerine getirilmesi istenen hususlar varsa bunlar için alınan önlemler ile ya-
pılan çalışmaları zamanında Mütevelli Heyetine bildirmek, 

g) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla kendisine verilen görevleri yapmak.
Rektör yardımcıları

MADDE 14 – (1) Rektöre çalışmalarında yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı
profesörleri arasından en çok iki kişi Rektör yardımcısı olarak, Rektörün önerisi üzerine Baş-
kanın onayı ile atanır. Rektör yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir. Rektörün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Rektör, görevi başında bulunmadığı hallerde yar-
dımcılarından birisini vekil olarak bırakır.

(2) Rektör yardımcıları, Rektörün kendilerine verdiği görevleri yürütür.
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Senato

MADDE 15 – (1) Senato; Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, Rek-

törlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri ile her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için

seçilen birer öğretim üyesinden oluşur.

(2) Senatonun görevleri; Üniversitenin akademik faaliyetleri ile ilgili konularda karar

vermek, Mütevelli Heyet tarafından getirilen konularda görüş bildirmek, bir sınava bağlı ol-

mayan fahrî akademik unvanlarla ilgili önerilerini Mütevelli Heyetinin onayına sunmak ve

2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

(3) Senato biri öğretim yılı başında, biri öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az

iki defa olağan olarak toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya

çağırabilir. Senatonun raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.

Üniversite Yönetim Kurulu

MADDE 16 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlardan,

üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl

için seçilecek üç profesörden oluşur. 

(2) Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri; Üniversite yönetimiyle ilgili Rektörün

getireceği konularda karar almak ve önerilerde bulunmak, fakülte, enstitü, yüksekokul ve diğer

akademik birimlerin yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin ka-

rara bağlamak ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversite Yönetim Kurulu

raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.

Dekan

MADDE 17 – (1) Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, Rektörün önerisi

üzerine, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Rektörün önerisi üzerine Yük-

seköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından üç yıl süre ile atanır.

Süresi biten Dekan yeniden aynı usulle atanabilir.

(2) Dekan ihtiyaç halinde, kendisine çalışmalarında yardım etmek üzere Fakültenin öğ-

retim üyeleri arasından en çok iki kişiyi Dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcısı, De-

kanın önerisi, Rektörün uygun görüşü ve Başkanın onayı ile atanır. 

(3) Dekan yardımcıları Dekan tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekan gerekli gör-

düğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcılarının

görevi de sona erer.

(4) Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. 

(5) Görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve

fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hak-

kında Rektöre rapor vermek,

c) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim

görevini sürdürmek,

ç) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatına göre kendisine verilmiş diğer görevleri yap-

maktır.
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Fakülte Kurulu ve görevleri

MADDE 18 – (1) Fakülte kurulu; Dekanın başkanlığında, fakülteye bağlı bölümlerin

başkanları ile üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin

kendi aralarından seçecekleri iki ve doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri

bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte kurulu, normal olarak her yarıyılın başında ve sonunda toplanır. Dekan ge-

rekli gördüğünde fakülte kurulunu toplantıya çağırabilir.  Fakülte kurulunun raportörlüğünü

fakülte sekreteri yapar.

(3) Fakülte kurulu, akademik bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Fakültenin eğitimi-öğretimi, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyet-

lerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

c) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 19 – (1) Fakülte yönetim kurulu; Dekanın başkanlığında fakülte kurulunun

üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte yönetim kurulu Dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu gerekli

gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bun-

ların görevlerini düzenler. Fakülte yönetim kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.

(3) Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir organ olup, görev-

leri şunlardır:

a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit edilen esasların uygulanmasında Dekana yardım

etmek,

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programlarıyla akademik takvimin uygulanmasını

sağlamak,

c) Dekanın fakülte yönetimiyle ilgili getireceği konularda karar almak,

ç) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara

ait işlemleri hakkında karar vermek,

d) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitü Müdürü

MADDE 20 – (1) Enstitü Müdürü, Rektörün önerisi üzerine Başkanın onayı ile üç yıl-

lığına atanır. Süresi sona eren Müdür yeniden atanabilir.

(2) Müdür, yüksekokulda görevli tam zamanlı öğretim elemanları arasından en çok iki

kişiyi müdür yardımcısı olarak önerebilir.  Müdür yardımcısı Rektörün uygun görüşü ve Baş-

kanın onayı ile atanır. Müdür görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Mü-

dürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer.

(3) Enstitü Müdürü, bu Yönetmelikte dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakı-

mından yerine getirir.

Enstitü Kurulu ve görevleri

MADDE 21 – (1) Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve ens-

titüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur.
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(2) Enstitü kurulu, bu Yönetmelikte fakülte kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakı-

mından yerine getirir.

(3) Enstitü kurulunun raportörlüğünü enstitü sekreteri yapar.

Enstitü Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 22 – (1) Enstitü yönetim kurulu; enstitü müdürü başkanlığında, müdür yar-

dımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek

üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü yönetim kurulu, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta fakülte yönetim kuruluna

verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

(3) Enstitü yönetim kurulunun raportörlüğünü enstitü sekreteri yapar.

Yüksekokul Müdürü 

MADDE 23 – (1) Yüksekokul müdürleri, Rektörün önerisi üzerine Başkanın onayı ile

üç yıllığına atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. 

(2) Müdür, yüksekokulda görevli tam zamanlı öğretim elemanları arasından en çok iki

kişiyi müdür yardımcısı olarak önerebilir. Müdür yardımcıları Rektörün uygun görüşü ve Baş-

kanın onayı ile atanır. Müdür görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Mü-

dürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer.

(3) Yüksekokul müdürü, bu Yönetmelikte dekanlara verilmiş görevleri yüksekokul ba-

kımından yerine getirir.

Yüksekokul Kurulu ve görevleri 

MADDE 24 – (1) Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

okulu oluşturan bölüm veya anabilim dalı/program başkanlarından oluşur.

(2) Yüksekokul kurulu bu Yönetmelikle fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul

bakımından yerine getirir.

(3) Yüksekokul kurulunun raportörlüğünü yüksekokul sekreteri yapar.

Yüksekokul Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 25 – (1) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yar-

dımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için

seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yüksekokul yönetim kurulu, bu Yönetmelikle fakülte yönetim kuruluna verilmiş

görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

(3) Yüksekokul yönetim kurulunun raportörlüğünü yüksekokul sekreteri yapar.

Bölüm Başkanı ve görevleri 

MADDE 26 – (1) Bölüm başkanı, ihtiyaç duyulması halinde, bölümün tam zamanlı

profesörleri, bulunmadığı takdirde tam zamanlı doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde

doktor öğretim üyeleri arasından fakültelerde Dekanın önerisi, Rektörün uygun görüşü ile Baş-

kan tarafından; yüksekokullarda öğretim elemanları arasından müdürün önerisi, Rektörün uy-

gun görüşü ve Başkanın onayı ile üç yıl için atanır. 

(2) Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir. Bölüm başkanı görevi başında bulun-

madığı zamanlarda öğretim elemanlarından birini vekil bırakır. 

(3) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretimi ve araştırmalarından ve bö-

lüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
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Öğretim elemanları 

MADDE 27 – (1) Öğretim elemanları, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim
üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir.

(2) Öğretim üyeleri, yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor
öğretim üyesi unvanlı öğretim elemanlarıdır. 

(3) Öğretim elemanlarının atanmaları ve terfilerinde, Devlet yükseköğretim kurumla-
rındaki atamalarda aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar Mütevelli Heyet tarafından be-
lirlenir.

(4) Öğretim elemanları, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üniversitenin İdari Teşkilatı

Genel Sekreterlik

MADDE 28 – (1) Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter
Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.

(2) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından
sorumludur. Genel Sekreter, Başkanının teklifi üzerine Mütevelli Heyet kararı ile atanır.

(3)  Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak bu Yönetmelik ve ilgili
mevzuatta belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla; birimlerin verimli, dü-
zenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktan sorumludur. 

(4) İdari personelin çalışma usul ve esasları Genel Sekreter tarafından belirlenir.
Genel Sekreterliğe bağlı birimler 

MADDE 29 – (1) Üniversite idari teşkilatı, Genel Sekreter ve genel sekreterliğe bağlı
aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Bilişim Teknolojileri ve Güvenliği Daire Başkanlığı, 
b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği, 
ç) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, 
d) Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı, 
e) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,
f) Mali İşler ve Bütçe Daire Başkanlığı, 
g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 
ğ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 
h) Satınalma Daire Başkanlığı,
ı) Strateji ve Kalite Güvencesi Daire Başkanlığı, 
i) Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğü,
j) Yapı İşleri Daire Başkanlığı,
k) Yazı İşleri ve Genel Evrak Müdürlüğü.
(2) Akademik birimlerde görevli olan idari personel bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta

verilmiş görevlerin yerine getirilmesi bakımından Üniversite idari teşkilatının başı olan Genel
Sekretere karşı sorumludur. 

(3) Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin kuruluşlarına ilişkin düzenlemeler ile Üniversite
idari teşkilatının çalışma, işleyiş, haberleşme, iş akışları, iş analizi, iş tarifi ve tasniflerine ilişkin
düzenlemeler Genel Sekreterlikçe hazırlanır, Başkanın onayı ile yürürlüğe girer.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Mali kolaylıklar 

MADDE 30 – (1) Üniversite, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali
kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade eder. 

Gelir kaynakları

MADDE 31 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Öğrencilerden alınacak ücretler,
b) Üniversitenin yatırım ve işletmelerinden elde edilecek gelirler,
c) Araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler,
ç) Devlet bütçesi, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve kurucu vakıf tarafından yapılacak

yardımlar,
d) Bağışlar, vasiyetler, kira ve diğer gelirler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 32 – (1) Öğretim elemanlarının ve yöneticilerin girişimleriyle yürütülecek
araştırma ve geliştirme projeleri, Rektörlük tarafından incelenir, değerlendirilir ve karara bağ-
lanmak üzere Başkanın onayına sunulur. Değerlendirme yapılırken, projenin Üniversiteye kat-
kısı ve Üniversiteye sağlayacağı yararlar göz önünde bulundurulur.

(2) Tam zamanlı öğretim elemanlarının Üniversite içinde veya dışında danışmanlık yap-
maları Rektörün ve Başkanın iznine tabidir. 

(3) Üniversitede görevli tam zamanlı personelin projelerden veya danışmanlık hizmet-
lerinden elde edilecek gelirlerden, telif hakları dâhil, ne ölçüde yararlandırılacakları ile ilgili
esaslar, Yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Rektör tarafından Başkanın onayına sunulur.

Kurum içi ve kurumlar arası yazışma

MADDE 33 – (1) Üniversitenin tüm onay ve yazışmaları Resmi Yazışmalarda Uygu-
lanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. 

(2) Üniversitenin her düzeydeki birimlerinin Üniversite dışı kurumlarla yazışmaları ni-
teliğine göre Başkan, Rektör veya Genel Sekreter imzası ile yapılır. 

(3) Üniversite akademik ve idari birimlerinin imza yetkilerini düzenleyen imza sirküleri
yönergesi Başkanca onaylanarak yürürlüğe konulur. Üniversitesinin her kademesinde görev
yapan personel yayımlanan imza sirkülerine uygun olarak yazışmaları yürütmekle sorumludur. 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,
31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurum-
ları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyet
ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.
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İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim

Fakültesinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine ve sınavlara ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakül-

tesinde yürütülen programların eğitim öğretim faaliyetlerini ve sınavlarına ilişkin usul ve esas-
ları kapsar.

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

nununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık öğretim: Kitlesel eğitime yönelik olarak yürütülen programlardaki öğretimi,
b) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
c) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine karşılık gelen krediyi,
ç) ANO: Ağırlıklı Not Ortalamasını,
d) BDS: Bağıl Değerlendirme Sistemini,
e) Bilim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin program

kurullarını,
f) Dekan: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanını,
g) Dekanlık: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığını,
ğ) Fakülte (AUZEF): İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesini,
h) Fakülte Kurulu: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Kurulunu,
ı) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yö-

netim Kurulunu,
i) HBN: Ham Başarı Notunu,
j) Merkezi sınav usulü: Akademik takvim çerçevesinde, eş zamanlı olarak Fakülte sınav

merkezlerinde yapılan gözetimli sınavları,
k) Program: Fakülte bünyesinde yürütülen ve belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğren-

cilere ön lisans veya lisans diploması veren programı,
l) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,
n) Uzaktan öğretim: Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlanan ve yürü-

tülen programlardaki öğretimi,
o) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
ö) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Programların Açılması, Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Programların açılması
MADDE 5 – (1)  Açık ve uzaktan öğretim programları, Fakülte Kurulunun teklifi, Se-

natonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
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Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 6 – (1) Bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl ara

sınavlar dâhil en az on dört haftadan oluşur.
(2) Cumartesi ve pazar günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılır. Bu günlerde eğitim-öğretim

ve sınav yapılabilir.
Akademik takvim
MADDE 7 – (1) Eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl/yılsonu sınav tarihleri,

katkı payı/öğrenim ücreti ve materyal ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri konular aka-
demik takvimde belirtilir. Akademik takvim, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tara-
fından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Ücretler, Kayıt Dondurma, Kayıt İptali

Kayıt işlemleri
MADDE 8 – (1) Yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, süreleri, usulleri, kayıtta iste-

necek belgeler ve kayıt koşulları Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde
programların özelliklerine göre Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve ilan edilir.
Kayıt yaptırmak için öğrencilerin, istenen şartları yerine getirmesi, ilgili mevzuat hükümlerine
göre belirlenen katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ve materyal ücretini süresi içinde ödemesi
gerekir.

(2) Yeni kayıtta, kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yap-
tırmayanlar kayıt hakkını kaybederler.

(3) Fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa Fakültedeki önceki kayıtlarını sildir-
meleri gerekir. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eski kayıtları
hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinir ve yeni kayıtları geçerli sayılır. Bu durumdaki
öğrencinin önceki kaydına ilişkin hakları sona erer.

(4) Yükseköğretim kurumlarının herhangi birinde, lisans programlarında öğrenime de-
vam eden veya mezun olan öğrenciler açıköğretim lisans veya önlisans programlarına, önlisans
programlarında öğrenime devam eden veya mezun olan öğrenciler açıköğretim önlisans prog-
ramlarına ikinci üniversite kapsamında başvurabilir.

(5) Herhangi bir üniversitede kayıtlı veya üniversiteden mezun olan öğrenciler, AUZEF’te
aynı adlı programlara kayıt yaptıramazlar.

(6) Öğrencilerin kayıt esnasında sunmuş oldukları resmî belgeler dijital olarak sakla-
nır.

(7) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullandıkları veya gerçeğe aykırı beyanda
bulundukları belirlenenlerin kayıt işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından iptal edilerek,
haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu öğrenciler için diploma dâhil
hazırlanan tüm belgeler iptal edilir.

Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ve materyal ücreti
MADDE 9 – (1) Öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri veya kayıt yenileyebilmeleri için;

katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ve materyal ücretini ödemiş olmaları gerekir.
(2) Cari hizmet maliyeti ve öğrenci katkı payına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygu-

lanır.
(3) Açık öğretim/uzaktan öğretim materyal ücreti, programların özellikleri dikkate alı-

narak ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
(4) Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları, öğrenim ücretleri ve

materyal ücreti öğrenciye iade edilmez.
Öğrenci kimlik kartı
MADDE 10 – (1) Düzenlenecek öğrenci kimlik kartı, kesin kayıt yaptıran öğrencinin

adresine gönderilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde gazeteye ilan verilir, ilan örneği ve
Rektörlük tarafından belirlenen ücret dekontu ile birlikte fakülteye başvurulması halinde öğ-
renciye yeni kimlik kartı çıkartılır.
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Kayıt dondurma
MADDE 11 – (1)  Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı hâlinde

Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir:
a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) Fakülte Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya

çıkması.
(2) Kayıt dondurma her defasında, bir veya iki yarıyıl/bir yıl olmak üzere öğrencinin

toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar olabilir.
(3) Kayıt dondurulduğunda, öğrencinin öğrenim süresi ve ek süresi işlemez, öğrenci

izinli sayılır, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara katılamaz. Kayıt dondurma süresi sona
erdiğinde, öğrenci kaldığı yerden eğitim ve öğretimine devam eder.

Kayıt iptali ve kayıt sildirme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak kayıt

yaptırmış oldukları tespit edilenlerin kayıtları iptal edilir.
(2) Kendi isteğiyle kaydını sildirmek isteyen öğrencinin dilekçe ile başvurması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Ders Kaydı, Stajlar, Devam Durumu ve Öğrenim Süresi

Dersler
MADDE 13 – (1) Dersler; teorik ve/veya uygulamalı derslerden ya da atölye, labora-

tuvar, staj ve benzeri uygulama çalışmalarından oluşur. Dersler, yarıyıl/yıl esasına göre düzen-
lenir.

(2) Programlarda yer alan dersler, derslerin kredileri ve varsa ön koşulları ile yarıyılla-
ra/yıllara dağılımları, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

(3) Programların özelliklerine bağlı olarak yapılması gereken uygulamalara ve stajlara
ilişkin esaslar Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Ders kaydı
MADDE 14 – (1) Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek durumunda ol-

dukları dönemin başında ve kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
Belirtilen sürelerde katkı payını ve/veya açık öğretim/uzaktan öğretim materyal ücretini yatır-
mayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, sı-
navlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ve materyal ücretini yatıran öğrenciler,
ders kayıtlarını internet ortamında yapar.

(3) Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği azami kredi toplamı, yarıyıl uygulamasında
bir yarıyılda, yıl esası uygulamasında ise bir yılda tanımlanmış derslerin toplam kredi yükünün
%50’sinden fazlasını geçemez. Kredi üst sınırı hesaplanırken, buçuklu sayılar üst tam sayıya
tamamlanır.

Ders muafiyeti
MADDE 15 – (1) Ders muafiyeti; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Tarihi dersleri için uygulanır, daha önce öğrenim görülen yükseköğretim programlarında alınıp
başarılı olunan diğer dersler için muafiyet talebinde bulunulamaz.

(2) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olup önlisans veya lisans
diplomasına sahip olanlar Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersle-
rinden muaf sayılır.

(3) Herhangi bir yükseköğretim programına devam eden ve Türk Dili, Yabancı Dil ile
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinden başarılı olan öğrencilerin muafiyet işlemleri De-
kanlıkça belirlenen tarihler arasında öğrenci talepleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararı
ile gerçekleştirilir.
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(4) Muafiyet işlemi AUZEF'e kayıt olunan ilk eğitim-öğretim döneminde yapılır, son-
raki dönemlerde muafiyet talebinde bulunulamaz.

Stajlar
MADDE 16 – (1) Programların müfredatlarına bağlı olarak zorunlu staj uygulaması

yapılabilir. Fakültede isteğe bağlı staj uygulaması bulunmamaktadır.
(2) Diğer ders ve uygulama yükümlülükleri ile birlikte stajını bitirmeyen öğrenciler,

stajları tamamlanıncaya kadar mezun olamazlar.
(3) Staj uygulamasında muafiyet bulunmamaktadır.
Devam zorunluluğu
MADDE 17 – (1) Fakülte bünyesinde yer alan programlarda yürütülen dersler için de-

vam zorunluluğu yoktur. Ancak, özelliklerine bağlı olarak bazı derslerdeki etkinliklere, uygu-
lamalara, stajlara devam ile ilgili esaslar Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

Öğrenim süresi
MADDE 18 – (1) Kayıt yaptırdıkları yarıyıldan başlamak üzere öğrenciler; ön lisans

için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Kayıt yenilenmeyen
yıl/yarıyıllar azami öğrenim süresine dâhil edilir.

(2) Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere mezun olabilmeleri için Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından azami süreleri aşmamak kaydıyla belirli bir süre tanınır. Bu süre sonunda
mezun olamayan öğrencilerin istekleri üzerine ya program ile ilişikleri kesilir ya da Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen programa intibakları yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlara İlişkin Hükümler

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Her bir ders için en az bir Ara Sınav, bir Yarıyıl/Yılsonu (Bitirme)

Sınavı ve bir Bütünleme Sınavı yapılır.
(2) Mezuniyete Üç Ders Sınavı, kayıtlı olduğu diploma programındaki eğitimini ta-

mamlayan ancak mezuniyet için en fazla üç derse kadar başarısız (FF) dersi bulunan öğrenciler
veya bütün derslerden başarılı olmasına rağmen mezuniyet için gerekli AGNO koşulunu sağ-
layamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. 

a) Mezuniyet için aranan AGNO’yu sağlamak amacıyla yapılan sınavlara ancak DD
veya DC notu alınan derslerden girilebilir.

b) Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınan ders/dersler için Mezuniyete Üç
Ders Sınavı hakkı yoktur. 

c) Mezuniyete Üç Ders Sınavı eğitim-öğretim yılı sonunda bir defa yapılır. 
(3) Sınav tarihleri, sınav kuralları ve uygulama esasları Dekanlık tarafından belirlenerek

akademik takvimle birlikte Dekanlık resmî internet sitesinde ilân edilir.
(4) Sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı veya başka bir tekrar sınavı ya-

pılmaz.
(5) Uygulaması olan programların ilgili derslerinin başarı değerlendirilmesinde sınav

yapma zorunluluğu var ise, bu sınavlar merkezî sınav usulü ile yapılabileceği gibi proje/port-
folyo veya ödevlerin değerlendirilmesi yolu ile de yapılabilir.

Sınavların geçersiz sayılması
MADDE 20 – (1) Sınav kurallarına aykırı hareket eden öğrencilerin sınavları geçersiz

sayılır ve öğrenci, o oturumdaki tüm derslerden 0 (sıfır) puan almış sayılır.
(2) Öğrencilerin, sınavlara belirtilen zaman ve mekânda girmeleri gerekir. Yanlış bir

sınava girmesi durumunda öğrencinin sınavı iptal edilir. Öğrencinin yanlış bir sınava girmesi
sonucu aldığı puanlar ilan edilmiş olsa dahi geçersiz sayılır.
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Sınavlara ve sonuçlara itiraz
MADDE 21 – (1) Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuç-

larına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elek-
tronik ortamda yapılır.

(2) Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
(3) İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.
(4) Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye ve-

rilmez.
Sınavların değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Sınavların değerlendirilmesinde sadece cevap kâğıtlarındaki işaret-

lemeler dikkate alınır.
(2) Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 (yüz) tam puan üzerinden değer-

lendirilir.
(3) Bir ders için Ham Başarı Puanı, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinin %40’ı, yarıyıl/yılsonu

sınavının ise %60’ı dikkate alınarak hesaplanır.
(4) Açık öğretim programları sınavlarında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının

dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.
(5) Uzaktan öğretim programları sınavlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz, her bir

doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.
(6) Herhangi bir sebeple ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarına giremeyen veya

sınavı geçersiz olan öğrenci bu derslerin sınavlarından sıfır (0) puan almış kabul edilir ve buna
göre ders ham başarı puanı hesaplanır.

(7) Mezuniyete Üç Ders Sınavı başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre he-
saplanır, değerlendirmede ara sınav, yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı notları dikkate alın-
maz. 

Başarı notunun belirlenmesi ve harf notları
MADDE 23 – (1) Bitirme/bütünleme sınav notu değerlendirme alt sınırı esasları aşa-

ğıda belirtilmiştir:
a) Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veya

doğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz)
tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan
almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara
girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.

(2) Ham Başarı Notu (HBN), öğrencilerin yarıyıl/yıliçi etkinlikleri ve yarıyıl/yılsonu
sınavından aldığı puanın ağırlık katsayısına göre ortalamasının alınması ile hesaplanan puandır.
Fakültemiz programlarında HBN, yarıyıl/yıl içi etkinleri için toplamda %40; yarıyıl/yılsonu
sınavı için %60 oranında ağırlık katsayısı kullanılarak hesaplanır.

(3) HBN’si 35’in altında kalan ve/veya bitirme/bütünleme sınavına hakkı olduğu hâlde
girmeyen ya da devamsızlık sebebi ile giremeyen öğrencilerin notları bağıl değerlendirme sis-
temindeki hesaplamaya dâhil edilmez. Bunlardan HBN’si 35’in altında kalan ve/veya
bitirme/bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler doğrudan FF harf notu alarak kalırlar. HBN’si
100 olan öğrenciler bağıl değerlendirme sistemine dâhil edilmezler ve doğrudan AA alırlar.

(4) Bağıl değerlendirme sisteminde başarı puanlarının harf notlarına çevrilmesinde Se-
nato tarafından belirlenen esaslara göre tespit edilen formül kullanılır.

(5) Bağıl değerlendirme aralıkları, değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı ve bu öğren-
cilerin puanlarına göre oluşan standart sapma değeri dikkate alınarak Senato tarafından belir-
lenen esaslara göre tespit edilir.

(6) Bütünleme sınavındaki HBN ortalaması bitirme sınavındaki HBN ortalamasından
küçük veya eşit ise bütünleme sınavındaki harf notlarının aralıkları, bitirme sınavında oluşan
aralıklar esas alınarak belirlenir. Diğer durumlarda ise bütünleme sınavının değerlendirmesi
bağımsız yapılır.
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ANO, AGNO ve ders tekrarı
MADDE 24 – (1) ANO ve AGNO Senato tarafından belirlenen esaslara göre hesaplanır.
(2) Başarı notları (G) ile takdir edilen dersler ile muaf (M) olunan dersler, not ortala-

maları hesabına katılmaz.
(3) AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate

alınır.
(4) Programdan çıkarılan derslerin yerine öğrencinin hangi dersi/dersleri alacağı, Fa-

külte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Başarısızlık durumu
MADDE 25 – (1) Herhangi bir yarıyıl sonunda AGNO’su 1,80’in altında kalan öğren-

ciler, sınamalı öğrenci sayılır. Bu alt sınır Fakülte Kurulu kararıyla yükseltilebilir. Sınamalı
öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yö-
netici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve
öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.

(2) AGNO’su birbirini takip eden iki yarıyıl 1,80’in altında kalan öğrenciler başarısız
duruma düşerler.  Bu alt sınır Fakülte Kurulu kararıyla yükseltilebilir. Başarısız öğrenciler üst
yarıyıllardan yeni ders alamazlar ve daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları ders-
lerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan (FF) harf notu aldıkları dersleri zorunlu ola-
rak, (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri isterlerse tekrar alırlar. Bu durumda tekrarlanan
dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum bel-
gesine (transkript) yansır.

(3) AGNO’su 1,80’in üstünde olan öğrenciler; bir üst dönemden ders alırken alt yarı-
yıllardan başarısız oldukları (FF) harf notu aldığı zorunlu dersleri almakla yükümlü olup, ayrıca
alt yarıyıllardan, koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri tekrar alabilir. Bu du-
rumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplama-
sında not durum belgesine (transkript) yansır.

(4) Ders tekrarı ile AGNO’sunu 1,80’in üzerine çıkaran öğrenciler, en son okudukları
yarıyıldan sonra gelen yarıyıldan da bulundukları dönemin kredi üst limitini geçmemek şartıyla
ders alarak öğrenimlerine devam ederler. Bu durumda olan öğrenciler, öncelikle (FF) olan ba-
şarısız derslerini, sonra alt yarıyıllarda daha önce hiç almadığı derslerini alırlar.

(5) Başarısız olarak geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.
Sınav dokümanlarının arşivlenmesi
MADDE 26 – (1) Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav tarihinden itibaren 6

(altı) ay, cevap kâğıtları ve diğer dokümanlar 2 (iki) yıl süre ile saklanır. 
(2) Taranmış cevap kâğıtları ayrıca elektronik ortamda 10 (on) yıl süre ile saklanır.

ALTINCI BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet ve diploma
MADDE 27 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik ders

alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer
yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp tüm dersleri
başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri
yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.

(3) Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı
olan ve AGNO’su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan
kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.
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(4) Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50
ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar ve bu durumları sadece not
durum belgesinde (transkript) belirtilir. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler
belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayıl-
mazlar. 

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yapılır.

(2) Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenci otomasyon sistemi ve eğitim yönetim sistemine
giriş için belirlenen kullanıcı ismini ve şifresini kullanmak ve bunların başkası tarafından kul-
lanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı adının ve şifresinin başka kişi-
lerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda talep sisteminden başvurması
gerekir. Her iki sistemde gerçekleştirilen tüm işlemler, doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içinde eğitim-öğretim ve
sosyal faaliyetlere katılamazlar.

(4) Açık ve uzaktan öğretim platformlarına internet üzerinden öğrenci tarafından gön-
derilen herhangi bir uygulama ödevi, materyal ve dokümanın içeriğinden öğrenci sorumludur.

(5) Fakültenin açık ve uzaktan öğretim platformlarına yasal olmayan yollardan girmek
isteyen, sistemlere zarar verecek dosyalar gönderen veya bu kişilere yardım ettiği tespit edilen
öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Yatay ve dikey geçişler
MADDE 29 – (1) Yatay ve dikey geçiş işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
Tebligat ve bilgilendirme
MADDE 30 – (1) Öğrencilerle ilgili idarî işlemlere ait resmî yazışmalar ve tebligat,

elektronik tebligat usulü ile öğrencilerin elektronik posta adreslerine yapılır.
(2) Öğrencilerin başvuru ve talepleri ile ilgili bilgilendirmeler, Çözüm Talep Sistemi

veya elektronik posta adresleri üzerinden yapılabilir.
(3) Tüm öğrencileri ilgilendiren duyurular Fakültenin resmî internet sitesinden ilân edi-

lir. 
(4) Elektronik posta adresinden tebligat yapılamaması hâlinde öğrencilerin, otomasyon

sistemindeki adreslerine tebligat yapılır. İletişim bilgilerinin doğru ve güncel olmasından öğ-
renci sorumludur.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, İstanbul Üniversitesi

Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygula-
nır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 – (1) 23/9/2016 tarihli ve 29836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 8865/1-1 

—— • —— 
Kangal Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8665 
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Hatay 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8506 

—— • —— 
Fatsa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8505 
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Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8507 
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İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 8321 

—— • —— 

Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 8368 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletmemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale 

usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

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

MANİSA 

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 - İhale konusu hizmetin a) 
 

Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale 

Kayıt No

Dosya 

No 

İhale Tarih 

ve Saati 

İşin 

Süresi 

1- 

Eynez Yeraltı Kontrol Başmühendisliği’ne 

bağlı stok sahalarında kullanılmak üzere bir 

adet lastik tekerlekli yükleyicinin 2980 saatlik 

kiralanması ve çalıştırılması işi. 

2018-

525913 

2018-

1588 

06.11.2018 

14:00 

365 

gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma / MANİSA, 

adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 170,00 TL karşılığı aynı adresten 

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

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

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

gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

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

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

tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 8860/1-1 
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MUHTELİF TAŞINMAZLAR KİRALANACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ ye ait ve detayları ihale şartnamesinde verilen 

Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesinde bulunan muhtelif taşınmazlar 1 (Bir) yıl süreyle kiraya 

verilecektir. 

1 - Muhtelif Taşınmazların kiraya verilmesi ile ilgili İhale 02.11.2018 Cuma Günü 

Saat:10.00‘da Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğü 3. Kat toplantı salonunda kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık 

suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle ihaleye iştirak edenler veya kanuni temsilcileri ihale gün ve 

saatinde Genel Müdürlük 3.Kat Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

2 - İsteklilerin tekliflerini, ihale şartnamesinde belirtilen hususları dikkate alarak 

hazırlamaları ve ihalenin yapılacağı gün ve saate kadar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel 

Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne kapalı zarf içerisinde vermeleri gerekmektedir. 

Son Teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3 - Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası 

üzerinden değerlendirilecektir.  

4 - İhaleyle ilgili dokümanlar, ihalenin yapılacağı adreste bulunan Pazarlama ve Satış 

Dairesi Başkanlığı Dahili Satış Müdürlüğü Servisinde görülebilir ve bedelsiz temin edilebilir. 

Ancak; İhaleye iştirak edecekler ihale dokümanı almak zorundadır. 

5 - İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat verebileceklerdir. Teminatlar nakit veya teminat mektubu 

şeklinde olabilecektir. Geçici teminatlarla ilgili bankalar veya katılım bankalarınca düzenlenecek 

süreli teminat mektuplarında süre; tekliflerin geçerlilik süresinden en az 90 (Doksan) takvim günü 

fazla süreli olmalıdır. Geçici Teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İş bu detayları ihale şartnamesinde belirtilen muhtelif taşınmazların kiraya verilmesi 

işi 4046, 2886, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. Şirketimiz; Mal ve Hizmet Satış 

Yönetmeliği esasları dâhilinde, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal 

etmekte, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 

tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus teklif verme tarihinin sona ermesinden önce idarece 

duyurulacaktır. 

7 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş; Söz konusu kiraya verilecek taşınmazların tamamını 

kiraya verebileceği gibi, bir kısmını kiraya vermeme veya daha sonra kiraya verilmek üzere 

sözleşme yapma yoluna gitme gibi hususlarda serbesttir. İstekliler bunu peşinen kabul etmiş 

sayılır.  

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

olmalıdır. 

9 - Kira bedeli kiracı tarafından ilk kira peşin ödenmek kaydıyla, aylık periyotlarla peşin 

olarak ödenecektir. 

10 - İhale ile ilgili tüm bilgiler; 0 (312) 458 57 57 - 458 57 58 nolu telefonlardan ve 

www.turkseker.gov.tr adresinden alınabilir. 8861/1-1 
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AKDAĞ İSALE HATTI YENİLEME VE MİCROHES YAPIMI VE 25 YIL SÜREYLE 
İŞLETİLME İŞİ İHALEYE ÇIKARTILMIŞTIR 

Amasya Belediye Başkanlığından: 

 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 23 Ekim 2018 – Sayı : 30574 

 

 
 8843/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Kırklareli Belediye Başkanlığından: 
İdarenin 
Adresi : Kırklareli Belediye Başkanlığı Karacaibrahim 

Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No: 3 MERKEZ/ 
KIRKLARELİ 

Telefon ve faks numarası : 0 288 214 10 45 - 0 288 214 12 00 
Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@kirklareli.bel.tr 
1 - İhalenin Konusu ve İşin Adı : Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez 

Camikebir Mahallesi Kofçaz Asfaltı Mevkii 882 Ada 
85 Parselde imar planına göre ilk dört katın ticaret 
alanı, diğer dört katın ise konut alanı içerisinde yer 
aldığı 4.252 m2 Ticari Alan Niteliğindeki taşınmaz 
satılacaktır. 

İşin Adı : Kırklareli Merkez 882 Ada 85 Parseldeki Taşınmaz 
Satışı. 

2 - İhalenin Yapılış Şekli : İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
36. maddesi gereğince kapalı teklif usulünce ihale 
edilecektir. 

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 
İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve 

Mali İşler Servisinden görebilir veya İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale 
şartnamesini 200,00-TL karşılığında satın alabilir. 
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4 - MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: İhaleye çıkarılacak taşınmazın 
muhammen bedeli 6.250.000,00 TL. (altımilyonikiyüzellibintürklirası) olup, geçici teminatı 
187.500,00- TL.’dir. (yüzseksenyedibinbeşyüztürklirası) 

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
İhale 05/11/2018 Pazartesi günü saat 15.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda 

yapılacaktır. (İhale Komisyonu Kırklareli Belediye Encümenidir.) 
İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz 

Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 
6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
A) İÇ ZARF 
İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. 
a) Teklif Mektubu,(Örneği şartname ekinde verilecektir) 
b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili 

tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. 
Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun 
olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye 
girmemiş sayılır. 

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI 
Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata 

esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. 
C) DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. 
a- Teklif mektubunu içeren İç zarf 
b- Şartname bedeli olan 200,00 TL’nin ödendiğine dair makbuz 
c- 2886 sayılı Kanunun 6/2.maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair 

yazılı taahhütname (şartname eklerinde örneği mevcut) 
d- Yer görme Belgesi(şartname ekinde mevcut)  
e- Nüfus cüzdan fotokopisi. (gerçek kişiler için)  
f- İkametgah belgesi.(gerçek kişiler için)  
g- Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat 

mektubu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile 
ibraz edilmesi gerekmektedir.) 

h- Kırklareli Belediyesi İdari ve Mali İşler Servisi’nden alacakları borcu yoktur 
yazısı.(ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış) 

I- İsteklilerin Banka Hesap IBAN Numarası. (Geçici teminat iadesi için) 
j- Taşınmaza ait satış şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli 

tarafından imzalanması. 
k- Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza 

beyannamesi 
l-Tüzel kişiler için: 2018 yılı içerisinde alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin 

noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye 
gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi. 

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI 
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol 
açmaması bakımından gereklidir. 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi 
yapıp yapmamakta serbesttir İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

 8866/1-1 
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KURUMUMUZ MÜESSESE MÜDÜRLÜKLERİNİN VE GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI  
DİĞER BİRİMLERİN İHTİYACI OLAN MALZEMELERİN NAKLİ 4734 SAYILI  

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ  
İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1-İdarenin 
a) adresi: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı 

ZONGULDAK 
b) telefon ve faks numarası: Tel:0-372.259 47 78 / Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 
c) elektronik posta adresi (varsa): satinalma@taskomuru.gov. tr.      
2-İhale konusu işin adı: Malzeme Nakli 
Birimi: TL/(kmxTon) 
Miktarı: 3.015 Ton 
d) İşin Başlama ve bitiş tarihi: 02.01.2019  tarihinde başlayacak olup 31.12.2019 tarihinde 

sona erecektir. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer: TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK                                   
b) Tarihi ve saati: 06.11.2018 Salı –  saat 15: 00 
c) Dosya no: 1813826 
d) İhale kayıt no: 2018/518350 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 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 kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret 
Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise. isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi, 
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i) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,  
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

5.1.1 Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu 
belgelerin taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler ihale 
idari şartnamesinin 55. Maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

6- 1- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- 2- İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 
6- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
7- İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
8- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. İhale 
dokümanını bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 
no’lu hesabımıza yatıracaklardır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları 
zorunludur. 

9- Teklifler en geç 06.11.2018 Salı günü – saat 15: 00’e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 
sorumlu değildir. 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel  üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan  istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10.1-Kısmi teklif verilmesi: Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 
11- İstekliler 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 dışı 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 aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
14.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
14.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

8819/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Serdivan Belediye Başkanlığından: 

 
 8867/1-1 
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REKLAM ALANLARININ İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
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 8859/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Bismil Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Bismil Belediyesine ait, Bismil İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki 

taşınmazlar, Bismil Belediye Meclisinin 10/05/2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile satış yetkisi 
Bismil Belediyesi Encümenine verilmiştir. Encümen Kararıyla oluşturulan İmara açık aşağıdaki 
listede ada, parsel yüzölçümleri belirtilen (Emsal: 1,50, Hmax:28:00 metre ve Konut + Ticaret 
Alanı imarlı) taşınmaz malın tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış 
olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ihale yoluyla 
satışı yapılacaktır. 

1 - Şartname ve ekleri ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Bismil Belediyesi Mali 
Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 150,00 TL bedelle temin edilebilir. İhaleye katılmak 
isteyenlerin şartname ve eklerini almaları zorunludur. 

2 - İhale 05.11.2018 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10:30’da Belediye Encümen 
salonunda yapılacaktır. 

3 - Bismil Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 
45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatte 
yapılacaktır. 

4 - İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen 
bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Sıra No Satışı Yapılacak Yer 
Muhammen 

Bedel 

Geçici Teminat 

Tutarı 

Taşınmazın  

Yüzölçümü 

1 Tezekli Mah. 139 Ada  

4 Parsel (Arsa) 
4.968.750,00 TL 993.750,00 TL 15.000,00 m2 

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır; 
a) Taşınmaz mal satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 
b) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen 

süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır. 
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için) 
d) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim 

belgesi (gerçek kişiler için) 
e) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi 
g) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescilli) belge, 
kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 
noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. 

i) Teklif verilecek her taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır. 
6 - Teminat makbuzları ve belgeler 05.11.2018 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 

10:30 a kadar Bismil Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması 
gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır. 

7 - 15,000,00 m2 Taşınmazın yüzölçümünün ödemesinin kesinleşen ihale kararı tebliği 
itibariyle 5 işgünü içerisinde %25 peşin, kalan %75’lik kısım ise 40 gün içerisinde 20 gün 
aralıklarla 2 taksitle ödemesi yapılacaktır. 

8- İhale sonucunda oluşan ihale bedeli üzerinden %18 oranında KDV. Alınacaktır. 
8864/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE  
YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 

Kırşehir İl Özel İdaresinden:  
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından: 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.10.2009 gün ve 2432-2433-2434-2435-2436-2437-

2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444 sayılı kararları ile uygulama esasları belirlenen, 

24.11.2014 gün ve 2072 sayılı kararı ile güncellenen “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 

Projesi” kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı 

kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye 

Encümeninin 04.10.2018 tarih ve 2122/4793 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

 

Metruk Yapılar:  
 

SIRA 

NO 

ANALİZ 

NO 

BİNA  

SAHİBİ 
ADRES 

ANKARA 

BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ  

ENCÜMEN KARAR 

TARİH VE SAYI 

1 
9445-

9446 
Akın AKSOY 

ŞAHAPGÜRLER MAH. 32 

SOKAK NO:14-14/A 

Mamak/ANKARA 

04.10.2018/2122-4793 

8806/1-1 

—— • —— 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

 
 8844/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

27.07.2017 tarihli ve 18439 sayılı Makam Oluru ile denetçi belgesi iptal edilen, 

ÇanakkaleYapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar İrfan BIYIKLI 

(Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 

Ankara 2. İdare Mahkemesinin 12.09.2018 tarihli ve E.2018/1391 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin teminat alınmaksızın dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, İrfan BIYIKLI hakkında, 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete 

ilanı ile tesis edilmiş olan denetçi belgesinin iptali işleminin yürütülmesi 12.10.2018 tarihli ve 

179979 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 8858/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 8868/1/1-1 

————— 

 
 8868/2/1-1 

—— • —— 
Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gar 

Gümrük Müdürlüğünden:  

 
 8875/1-1 



23 Ekim 2018 – Sayı : 30574 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 

 8869/1-1 

 

 8870/1-1 

 

 8871/1-1 

 

 8872/1-1 

 

 8873/1-1 

 

 8874/1-1 
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İstanbul Medeniyet Üniversitesinden: 

 
 8845/1-1 
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Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Birim Bölüm 
Anabilim 

Dalı Unvan Drc Adet İlan Şartı 
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 8840/1-1 
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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 8783/1-1 

—— • —— 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
10.10.2018 tarih ve 30561 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz birimlerine alınacak Akademik personel alımı ilanımız aşağıdaki şekilde 
düzeltilmiştir. 

 
SEHVEN YAYIMLANAN 

Birimi Bölümü 
Anabilim 
Dalı/Alanı Unvanı Derecesi Adet Açıklama 

Tıp 
Fakültesi 

Dahili 
Tıp 

Bilimleri 

İç 
Hastalıkları 

Profesör 1 1 

Tıbbi onkoloji uzmanı olmak, kanser 
epidemiyolojisi alanında yüksek 
lisans derecesine sahip olmak, meme, 
nazofarenks ve santral sinir sistemi 
kanserleri konusunda çalışma veya 
yapmış-yürütmüş olmak. 

 
OLMASI GEREKEN 

Birimi Bölümü 
Anabilim 

Dalı/ Alanı Unvanı Derecesi Adet Açıklama 

Tıp 
Fakültesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri 

İç 
Hastalıkları 

Profesör 1 1 

Tıbbi onkoloji uzmanı olmak, 
kanser epidemiyolojisi 
alanında yüksek lisans 
derecesine sahip olmak, 
meme, nazofarenks ve santral 
sinir sistemi kanserleri 
konusunda çalışma veya proje 
yapmış-yürütmüş olmak. 

 8857/1-1 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2018/370580 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
KTÜ Rektörlük Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 
İl/İlçe Trabzon/Ortahisar 

Adresi 
KTÜ Kanuni Kampüsü Fen Fakültesi 

Giriş Katı Ortahisar/Trabzon 
Tel-Faks 0 462 377 22 00/0 4 62 325 34 84 

Posta Kodu 61080 E-Mail bap@ktu.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
HBA Robotlu Otomasyon Sist. Müh. Yaz. 

Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Karanfil 

Caddesi No: 6 Nilüfer/BURSA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4610433748  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
80958  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8855/1-1 
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Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin Gümüşhane Üniversitesi 

Adı Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü İl/İlçe Gümüşhane/Merkez 

Adresi 

Gümüşhanevi Kampüsü Bağlarbaşı 

Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi 

No: 85 

Tel-Faks 0 456 233 11 80 - 0 456 233 11 88 

Posta Kodu 29000 E-Mail sks@gumushane.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Metin CEBECİ  

Adresi 
Karaer Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi 

No: 1/1 Merkez/Gümüşhane 
 

T.C. Kimlik No. 32356603604  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2040041230  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Gümüşhane Otelciler Kahveciler 

Lokantacılar ve İşçileri Esnaf Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
29/11885  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8856/1-1 
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Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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DHMİ Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8839/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– İstanbul Atlas Üniversitesi Ana Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/22 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2018/50 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/29 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2018/52 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/37 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2018/53 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/9/2018 Tarihli ve 2015/954 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


