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YÖNETMELİKLER

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesinden:
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesine bağlı enstitüler

tarafından yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek
eğitim ve öğretim ile araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışman: Öğrenciye ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında rehberlik etmek

üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
b) Enstitü: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim ve öğretim yapan

enstitüleri,
c) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,
ç) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,
d) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
e) Rektör: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Senatosunu,
g) Uygulama esasları: Senato tarafından onaylanmış Üniversiteye ait lisansüstü eğitim

ve öğretim uygulama esaslarını,
ğ) Üniversite: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü eğitim
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim; tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora program-

larından oluşur.
(2) Yeni bir lisansüstü program, bir anabilim dalının önerisi, enstitü kurulunun uygun

görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
(3) Bölüm veya anabilim dalından farklı ad taşıyan, disiplinler arası bir lisansüstü prog-

ram açılabilir. İlgili anabilim dalı başkanlarından biri veya ilgili anabilim dallarında görevli
bir öğretim üyesi enstitü müdürü tarafından bu programı yürütmek üzere görevlendirilir.
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(4) Lisansüstü programların müfredatı, başvurma koşulları ve diğer hususlar ile ilgili
kurallar uygulama esaslarında belirtilir. Kontenjanlar ile başvuru takvimi ve istenilen belgeler
enstitüce ilan edilir.

(5) Lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim ku-
rumları ile ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar,
ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

(6) Lisansüstü öğrenci alımlarında dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki kar-
şılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

(7) Lisansüstü programlarla ilgili olarak kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile protokol
düzenlenebilir.

Dönemler

MADDE 6 – (1) Bir eğitim ve öğretim yılı en az iki dönemden oluşur. Her bir lisansüstü
programın kaç dönem olacağı, bunların süresi ve şekli, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi,
enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

(2) Yarıyıl süresi, bir yarıyıla ait ders kayıt başlangıç tarihi ile bütünleme haftası bitimi
arasındaki süredir.

Öğretim planları, dersler ve AKTS değerleri

MADDE 7 – (1) Enstitü anabilim dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü
programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer
ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları bu Yönetmelikte belirtilen
asgari muhtevaya uymak şartı ile enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, enstitü anabilim dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim
kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan
için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma
saati göz önünde tutularak AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisi kullanılır.

(4) Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrenci-
lerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir.
Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim dalı başkanı tarafından
yapılır.

(5) Uzmanlık alan dersi ile ilgili hususlar uygulama esaslarında belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Eğitim ve öğretim dili, açılacak programlara göre Senato tarafından
belirlenir. Üniversitede farklı dillerde program açılabilir. Bir programda birden çok dilde eğitim
verilebilir.

(2) Öğrencinin kabul edildiği programa kayıt yaptırabilmesi için gerekli dil yeterlilikleri
uygulama esaslarında belirlenir. Öğrenci ilgili programın eğitim dilini veya dillerini ilgili prog-
ramın aradığı seviyede bildiğini belgelemedikçe, ilgili lisansüstü programına kaydı yapılmaz.

(3) Yabancı dil düzeyi, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı
dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları veya Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları
ile tespit edilir. Aranılacak en düşük puanlar uygulama esaslarında belirlenir.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                13 Aralık 2018 – Sayı : 30624



(4) Enstitülerde yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler için isteğe bağlı ya-
bancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin, kayıt, eğitim-öğretim,
sınav ve başarı durumlarına ilişkin işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları

Lisansüstü programlara başvuru
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara başvuracak adayların;
a) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Uygulama esaslarında ilgili program için belirlenen diğer koşulları sağlamaları,
gerekir.
Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklularla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının

lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için bir lisans veya yüksek lisans programının
diplomasına sahip olması gerekir. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan
adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan denklik belgesi (tıp doktorluğu ve
diş hekimliği alanları dışında okul tanıma yazısı) ibraz edilmelidir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ile ilgili diğer
hususlar uygulama esaslarında belirlenir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile açılmış olan
lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğ-
rudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci
statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak, öğrenciler derse devam,
sınav, disiplin ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(2) Üniversitede özel öğrencilik statüsünde alınan derslerin kredileri, öğrencilik hakkı
kazanılan programın derslerinin kredilerine sayılabilir. Sayılan bu dersler, lisansüstü eğitimde
verilen derslerin yarısından fazlası olamaz. Hangi derslerin sayılacağı, anabilim dalı başkanlı-
ğının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Özel öğrenciler ile ilgili diğer hususlar uygulama esaslarında belirlenir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yatay geçiş için öğrencinin Üniversite içindeki başka bir enstitü ana-

bilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir ya-
rıyılını tamamlamış, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin
yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki
geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve ensti-
tünün asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir.

(2) Doktora tez önerisi kabul edilmiş olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.
(3) Yatay geçiş için başvuruların akademik takvimde belirtilen tarihlerde enstitü mü-

dürlüklerine yapılması gerekir.
(4) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları ilgili anabilim dallarının görüşleri alı-

narak enstitü yönetim kurulunda belirlenir ve Rektörlüğün onayını müteakip yarıyıl başlamadan
önce ilan edilir.
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(5) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak
isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve yatay geçiş koşullarını
sağlayarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla geçiş
yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılabilir.

(6) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim
dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Anabilim dalı başkanlığı gerekli görmesi halinde ilgili
öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş
işlemi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için ek-
sikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ders alınan dönemler için toplam en fazla otuz AKTS
ders yükünden oluşur.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarda bu Yönetmelik ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya
doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan derslerin notları lisansüstü mezuniyet
notuna katılmaz; öğrencinin transkriptinde gösterilir.

Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 14 – (1) Enstitülerde yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler için

isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin, kayıt,
eğitim-öğretim, sınav ve başarı durumlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre
yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri ve Dersler

Lisansüstü programlara kesin kayıt
MADDE 15 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların

listesi, enstitü tarafından onaylanır, kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir.
(2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilan edilen tarihlerde, aday-

lar tarafından bizzat yapılır. Belirlenen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hak-
kından vazgeçmiş sayılırlar. Bu adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre kayıt yapılır.

(3) Eksik belge ile kesin kayıt yapılamaz.
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(4) Kesin kaydını yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının
belirlenmesi durumunda, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan enstitüdeki kaydı enstitü yö-
netim kurulu kararı ile iptal edilir. Söz konusu öğrencinin mezun olması halinde kendisine ve-
rilmiş olan tüm belgeler, diploma dâhil iptal edilir ve hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre
işlem yapılır.

Lisansüstü programlara dönem kaydı
MADDE 16 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenim

ücretini ödeyerek alacakları dersler veya yapacakları seminer ve tez gibi çalışmalar için dönem
kaydı yaptırmak zorundadır. İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrenim ücretini ödemeyen ve
mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz
ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ders kayıt işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi üze-
rinden yapılması ve danışman tarafından onaylanması gerekir.

(2) Mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler dönem kayıtlarını
belirledikleri vekilleri tarafından da yaptırabilirler.

(3) Dönem ve/veya ders kayıtları, her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvi-
me göre yapılır.

(4) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme/çıkartma haftasına ilişkin
tarih aralığında kayıt yaptırdıkları dersi/dersleri danışman onayı ile bırakabilir veya yeni dersler
alabilirler. Ancak yapılacak ders silme işlemi sonucunda, o derse kayıtlı öğrenci sayısının enstitü
yönetim kurulunda belirtilen yeterli sayının altına düşmesi durumunda, o ders için silme işlemi
yapılmaz.

(5) Kayıt süresi içerisinde dönem kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl devam etme
hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Dönem kaydı yapılma-
dan derslere devam edilemez.

(6) Tezli programlarda öğrenim gören öğrenciler, tez süresince her yarıyıl tez çalışma-
sına kayıt yaptırmak zorundadır.

(7) Lisansüstü programlarda bir öğrencinin bir yarıyıl için alabileceği dersler ile ilgili
diğer hususlar uygulama esaslarında belirlenir.

Mazeretler, kayıt dondurma ve kayıt sildirme
MADDE 17 – (1) Öğrenci, kayıt dondurma talebinin nedenlerini açıklamakla ve bel-

gelemekle yükümlüdür. Kayıt dondurma talebi sadece akademik takvimde belirtilen kayıt ye-
nileme haftasında yapılabilir. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. Haklı
ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim ve öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt
dondurulabilir.

(2) Mazeret, kayıt dondurma ve kayıt sildirme ile ilgili diğer hususlar uygulama esas-
larında belirlenir.

Derslere devam
MADDE 18 – (1) Devam zorunluğu ile ilgili hususlar uygulama esaslarında belirtilir.
(2) Devam yükümlülüğü, dersi veren öğretim üyesi tarafından takip edilir ve ilgili ana-

bilim dalı ile enstitü müdürlüğü tarafından denetlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı ve bütünleme

sınavlarından oluşur.
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(2) Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapı-
labilir.

(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Proje, ödev, laboratuvar ve benzeri çalış-
malar da ara sınav yerine sayılabilir.

(4) Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin ya-
rıyıl sonu sınavına girmek zorundadır.

(5) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli girmeyen öğ-
rencilerle girip de başarısız duruma düşen öğrenciler bütünleme sınavına girerler.

(6) Sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu, doğal afet ve kaza nedeniyle mahallin
mülki amirinden alınacak belge ile mazeretini belgelendiren öğrenciye, giremediği ara sınavlar
için enstitü yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Diğer mazeretler hakkında enstitü
yönetim kurulunca karar verilir.

(7) Yapılan sınavlara ait tutanaklar, sınav kağıtları, yoklama kağıtları, cevap anahtarı,
optik okuyucular, ödev ve uygulamalara ait belgeler sınavı takip eden beş iş günü içinde kapalı
zarfta enstitüye teslim edilir.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar ile ilgili belgelerin
saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen ilkelere göre uygulanır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı
MADDE 20 – (1) Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.
b) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık

kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuvar veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin
yarısının toplamıdır.

c) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin
yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı
ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine
sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sonu sınav puanının da %60’ı alınmak suretiyle öğrencinin
başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının
hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.

ç) Ders geçme notu yüksek lisansta en az 65, doktorada ise en az 75’tir.
d) Ders başarı durumunu ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları Bezm-i

Alem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esaslarında tanımlanmıştır.
Sınavlarda kopya
MADDE 21 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya

yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği tespit edilen öğrenci o sınavdan
sıfır (0) almış sayılır. Bu öğrenciler hakkında ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem ya-
pılır.

Ders tekrarı
MADDE 22 – (1) Kayıt yaptırılan derslerin başarılması zorunludur.
(2) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri, açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır.

Bu derslerin en geç takip eden iki yarıyıl içerisinde açılmaması durumunda, danışman ve ilgili
anabilim dalı başkanlığınca teklif edilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan ders veya
dersleri alırlar.
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(3) Bir dersi müfredatta belirtilen dönemde almayan ya da alamayan öğrenciler, bu dersi

açıldığı ilk dönemde almak zorundadırlar.

(4) Doktora programına dahil öğrencilerin yeterlik sınavına girebilmeleri için bütün

derslerini başarmış olmaları gerekir.

(5) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri

bir kez tekrarlayabilir. Başarı ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı

en son not geçerlidir. Öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için tekrar ettikleri derslerden

başarısız olmaları halinde bu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.

Ders başarı ortalaması

MADDE 23 – (1) Öğrencinin aldığı tüm notlar not döküm belgesine işlenir.

(2) Öğrencinin başarı durumu; yüzlük ve/veya dörtlük sistemlere göre GANO (Genel

Ağırlıklı Not Ortalaması) olarak hesaplanır. GANO; öğrencinin lisansüstü programda öğreni-

mine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, aldığı tüm

derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan ders-

lerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Sonuç, virgülden sonra iki hane olacak şe-

kilde yuvarlatılır.

Notların ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 24 – (1) Öğretim üyeleri, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav so-

nuçlarını, yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasını takip eden en geç beş iş günü içinde Öğ-

renci Bilgi Sisteminde (OBS) girerler. Sınav notları ve başarı durumları ilgili öğretim üyesi ta-

rafından Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) ilan edilir.

(2) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde

enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun incelen-

mesini isteyebilir. Enstitü yönetimi bu sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yö-

nünden ilgili öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, ilgili

öğretim üyesi tarafından maddi bir hata tespit edilirse, bu hata enstitü yönetim kurulu kararı

ile düzeltilir ve verilen karar, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenciye

bildirilir.

Muafiyet ve İntibak

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin, daha önce Üniversite içi veya Üniversite dışı lisansüstü

programda başarılı oldukları derslerden muaf olarak değerlendirilebilmeleri için enstitü mü-

dürlüğüne muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders

içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) Muafiyet başvuruları akademik takvimde belirtilen kayıt yaptırma tarihlerinde ya-

pılmalıdır. Muafiyet isteği, ilgili anabilim dalı görüşüne istinaden enstitü yönetim kurulunca

değerlendirilir ve karara bağlanarak intibakı yapılır. Muafiyet talebi enstitü yönetim kurulu ta-

rafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu derse/derslere

devam eder. Akademik takvimde belirtilen ders seçimi tarihlerinin başladığı güne kadar Ens-

titüye ulaşmayan taleplerin Muafiyet işlemleri yapılamaz.

(3) Muafiyet ile ilgili diğer esaslar Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim

ve Öğretim Uygulama Esaslarında belirtilmiştir.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler
MADDE 26 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış lisansüstü

programlara kayıtlı öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yü-
kümlüdür. Ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük
çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlük-
lerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi
alması sağlanır. Öğrenci dersin gereklerini yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan
başka bir ders alır.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, 19 uncu maddede belirtilen sınavlara
girmek zorundadır. Ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için
öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi
değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi
ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar enstitü anabilim dalı başkanlığı
tarafından sağlanır.

İzinler
MADDE 27 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü

ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile aynı Kanun uyarınca doğum
nedeniyle kadın öğrenciye verilen ücretsiz izin ve muvazzaf askerlikte geçen süreler, azamî
öğrenim süresine eklenir.

Disiplin
MADDE 28 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde,

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 29 – (1) Enstitülerin, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği du-

rumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan diğer konularda; 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli
ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 9/9/2016 tarihli ve 29826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bezmi

Alem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce kayıt yaptıran öğrenciler;

30 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini sürdü-
rürler. Bu öğrencilerden talep edenler bu Yönetmelikle sağlanan haklardan enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla yararlanabilirler. Bu öğrencilerin ders ve tez dönemi için belirlenen azami süreler
2016-2017 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar. Lisansüstü eğitimin çeşitli
aşamalarında bulunan öğrencilerin süre açısından intibakları enstitü tarafından yapılır.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ 

PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stra-

tejik İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik İş-

birliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, 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) BAKA: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş-

kanlığını,
ç) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik İşbirliği Proje Danışman-

lık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Öğrenciler: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerini,
f) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
g) Sektör Aktörleri: Kamu kurumları, özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının yö-

neticileri ve uygulayıcılarını,
ğ) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin sahip olduğu akademik bilgi ve insan kaynağının kamu sektörüne, özel

sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına yönlendirilmesini sağlamak.
b) Kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları için Üniversite adına bir irtibat

birimi olabilmek.
c) Tanımlanmış sektör dalları ile işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak.
ç) İşbirliği faaliyetleri kapsamında akademik personellerden oluşan farklı alanlardan

proje danışma ve gerçekleştirme ekiplerinin kurulmasını sağlamak.
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d) Şehir ve bölge adına projeler geliştirilmesini teşvik ederek, yönlendirici ve organize
edici olmak.

e) Şehir ve bölge aktörleri tarafından geliştirilen devlet destekli projelerin hazırlanma-
sında danışmanlık hizmeti sunmak.

f) Geliştirilmesi önerilen projeleri geliştirme ve olgunlaştırma adına danışmanlık hiz-
meti sunmak.

g) Proje hazırlama ve yönetimi konularında eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hiz-
metleri vermek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kurumlarca yapılan proje duyuruları ve araştırma programla-
rının öğretim elemanlarına, fakülte ve enstitülere, ilgili merkez ve birimlere duyurulmasını
sağlamak üzere Üniversite içinde bilgi dolaşımı ve duyuruların organizasyonunu yapmak.

h) Üniversitenin öğretim elemanları ya da araştırma merkezleri tarafından yürütülen,
ulusal ve uluslararası kurumlarca destekli projelere ilişkin bilgilerin proje adı, bütçesi, birim-
lerde yürütülen proje sayıları gibi kayıtlarını tutmak.

ı) Öğretim elemanlarının çalışma alanlarına ve Üniversitede gerçekleştirilmiş ve ger-
çekleştirilmekte olan projelere ilişkin veri tabanları oluşturmak.

i) Üniversitenin birimlerince gerçekleştirilen proje faaliyetlerine ilişkin yıllık faaliyet
raporları yayımlamak.

j) Kamu sektörüne, özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaçları doğrultusunda
akademik danışmanlık hizmeti vermek ve bu hizmetin verilmesini organize etmek.

k) Öğrenci ile sektör aktörlerini buluşturan eğitim, seminer ve konferanslar düzenle-
mek.

l) Şehir ve bölgedeki girişimcilere, iş adamı ve iş kadınlarına ihtiyaç duydukları eğitim
ve danışmanlık hizmetlerini sunmak.

m) Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında gerçekleş-
tirilen küçük, orta ve büyük sanayi, ticaret, hizmet, tarım, hayvancılık ve benzeri işletmeler ile
kamu ve özel kuruluşların, ayrıca sivil toplum kuruluşlarının yararlanmalarını sürekli eğitim
programları yoluyla sağlamak.

n) Üniversitenin, diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim ile mesleki
eğitim taleplerini karşılamak amacıyla eğitim programları düzenlemek.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sürekli eğitim ile ilgili faaliyetler;
1) Tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret gibi sektörlerdeki işletmelere ve talep eden diğer

kişi, kurum ve kuruluşlara, sürekli eğitim programlarından oluşan mesleki ve teknik eğitim
yoluyla yeni bilgi ve teknolojileri sunmak, mesleki, bilimsel bilgi, beceri ve teknoloji düzeyini
yükseltmek, üretkenliği ve verimliliği arttırmak için sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

2) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere, eğitim kursları,
seminerler ve sertifika programları düzenlemek ve faaliyetlerini planlamak,

3) Kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iletişime geçerek personelleri için gerekli eğitim
programları ve konuları oluşturmak, ilgili akademisyenler aracılığı ile bu eğitimleri gerçekleş-
tirmek,

4) Batı Akdeniz bölgesindeki KOSGEB ve BAKA gibi kurumlar tarafından girişimci
adaylarına verilen eğitim faaliyetleri için kurumsal bir irtibat ve koordine sistemi kurmak,

5) İş dünyasına yönelik olarak, girişimci adayları ve iş adamları/iş kadınları için iş dün-
yasının ihtiyaç duyduğu yeterliliklerin geliştirilmesine yönelik olarak hizmet verecek bir İş
Adamı Okulu sistemini kurmak, ilgili eğitimleri kurgulamak ve düzenlemek,
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6) Genç, kadın ve dezavantajlı gruplara öncelikli İş Geliştirme Merkezi kurarak öğren-
ciler ve Burdurluların girişimciliğinin geliştirilmesine katkı vermek,

b) Proje geliştirme ile ilgili faaliyetler;
1) Proje yazım aşamasında, kuruluşlara ve şahıslara akademik danışmanlık desteği ver-

mek,
2) Üniversitedeki akademisyenlerin özel ve kamu sektörlerine yapabileceği akademik

danışmanlık alanları ile proje desteği vermek isteyen akademisyenleri araştırarak, faaliyet alan-
larına göre ayrılmış bir danışman havuzu oluşturmak,

3) Oluşan danışman havuzlarına göre üst proje danışma ekipleri oluşturmak,
4) Sektörlerin, kuruluşların ve bölgenin gelişimine yönelik sektör aktörlerinin veya aka-

demisyenlerin proje fikirlerini olgunlaştıran, daha nitelikli ve fayda sağlayan projeler haline
dönüştüren proje olgunlaştırma faaliyetlerini düzenlemek,

5) Üniversite dışında KOSGEB ve BAKA gibi kurumlar tarzında projeler yazmak ve
danışmanlık desteği almak isteyen şirket veya şahıslara danışmanlık desteği sağlanmasını
koordine etmek,

6) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, tez konusu belirleme aşamasında bölgenin
ihtiyaçları ve mevcut proje önerileri doğrultusunda yönlendirme yapmak,

c) Sektör danışmanlığı ile ilgili faaliyetler;
1) Temel ve alt danışmanlık sektör/faaliyet alanlarını oluşturmak,
2) Sektör kuruluşlarının doğrudan öğretim elemanları ile ilişki kurarak yaptığı/yapacağı

işbirliği ve danışmanlık tekliflerini Yönetim Kurulu aracılığı ile Üniversitenin ilgili birim ve
akademisyenlerine yönlendirmek,

ç) Stratejik araştırmaları ile ilgili faaliyetler;
1) Beklentiler doğrultusunda piyasadaki özel işletmeler için pazar araştırmaları hizmeti

gerçekleştirmek, bu süreçte, konu hakkında eğitilmiş lisans ve lisansüstü öğrencilerden fayda-
lanmak,

2) Yerel kamu kuruluşların vatandaşlar nezdinde gerçekleştirmek istedikleri veya ilgili
akademisyenlerin yapılması gerektiğini düşündüğü büyük çapta kamuoyu araştırmaları ger-
çekleştirmek, analizlerini ve raporlamalarını hazırlamak,

3) Üniversitemiz Enstitüleri ve araştırma merkezlerinin yapacağı araştırmalar ve lisans-
üstü tezlerinin Burdur şehrinin sorunlarına yönelmesi için gerekli yönlendirme ve teşvik sis-
temlerini oluşturmak,

4) Burdur’un sosyal ve ekonomik anlamda gelişimine yönelik konularda araştırmalar
yapmak ve bunları raporlayıp Burdur kamuoyu ve ilgili kesimlerle paylaşmak,

d) Sektör akademisi birimi faaliyetleri;
1) Üniversite öğrencilerinin sektörel bir eğitim almalarını sağlayacak, sektördeki uy-

gulayıcıların eğitimci olduğu bir sektör akademisi sistemi kurmak,
2) Gerekli ders modülleri için akademisyenlerden ve sektörlerden önerileri almak, öğ-

renci ve sektör aktörünün buluşması adına zaman ve mekân planlamasını gerçekleştirmek,
3) Üniversite öğrencilerinin uygulamaya dönük eğitilmesine ve mezuniyet sonrasında

istihdam imkânlarının artırılmasına yönelik staj imkânları oluşturmak,
4) Enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan müfredatların

iş dünyasının beklentisini karşılayacak biçimde düzenlenmesi için sektör aktörleri ile istişare
toplantıları düzenlemek,

5) Üniversite genelinde kariyer rehberliği sistemini kurmak,
6) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerini sektörden ilgili aktörler ile buluşturarak tez

konularını belirlemeye yönelik çalıştaylar düzenlemektir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitede görev yapan akademik personel ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeni-
den görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü tarafından önerilen iki Merkez Müdür Yardımcısı Rektör tarafından
bir yıllığına görevlendirilir. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir se-
beple görevinden ayrılması halinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, ya-

zışmaları yapmak.
ç) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin koordinatörlerinin atamasını yapmak.
d) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin görev ve sorumluluklarını belirlemek,

faaliyetlerin düzenlenmesini, yürütülmesini ve denetlenmesini sağlamak.
e) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
f) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da

görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
g) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra

Rektörlüğe sunmak.
ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda yapacağı tüm etkinliklerin organizasyonunu sağ-

lamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün önerisi ile Üniversitenin ilgili

akademik birimlerinden en az beş öğretim elemanı ve sektör aktörleri arasından seçilen bir kişi
ve Merkez Müdürü olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör
tarafından üç yıl süreliğine görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan-
ların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğun-
lukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu
yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Mazereti olmaksızın ve izinsiz olarak üst üste üç defa Yönetim Kurulu toplantısına
katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
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c) Ödenek ve personel ihtiyacını belirlemek.
ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından görevlen-

dirilen dört, istekleri halinde ilgili sivil toplum kuruluşlarından iki, kamu kurum ve kuruluşla-
rından iki ve yerel yönetimlerden iki olmak üzere toplam altı, özel sektörden altı ve öğrenci
konseyinden bir üye olmak üzere en az on yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunca seçilir ve Rektör tarafından üç yıl için
görevlendirilir.

(3) Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için
aynı usulle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Merkezin faaliyetleri hakkında
istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder. Danışma
Kurulu yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı ile toplanır. Toplantılarda çoğunluk ko-
şulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları ile ilgili konularda görüşmeler yapmak.
b) Yeni çalışma konularını gündeme getirmek, tartışmak ve Merkezin kısa ve uzun va-

deli stratejilerinin belirlenmesine katkıda bulunmak.
c) Merkez tarafından yapılan çalışmaları değerlendirmek.
Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlerin verimlili-

ğini artırmak amacı ile sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu baş-
kanları ve üyeleri, Müdür tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir
ve görevlendirilmeleri sağlanır. Sürekli çalışma grubu üyeleri üç yıl, diğer üyeler verilen gö-
revlerin gerektirdiği süreler için görevlendirilir. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler
ve denetler. Süresi dolan çalışma grubu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Sürekli

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi, Sanayi İşbirliği, Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Proje
Koordinasyon ve Danışmanlık Ofisinin kurum içi veya kurum dışı paylaşımcılarca yapmış ol-
duğu protokoller; Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Stratejik İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi adı
altında devam eder.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde

yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin Uzaktan

Eğitim Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu dışında kalan fakülte, yüksekokul
ve meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İlgili birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
b) İlgili kurul: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte

kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksek-
okulu kurulunu,

c) İlgili yönetim kurulu: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı fakülte, yük-
sekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

ç) İntibak komisyonu: İlgili bölüm başkanlıklarınca görevlendirilen öğretim elemanla-
rından oluşan komisyonu,

d) Kredi: Öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade
eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğ-
renciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak
belirlenen öğrenci iş yükünü,

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
f) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
g) Rektörlük: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünü,
ğ) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler,
İntibak ve Muafiyetler, Ders Kayıtları

Kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kayıt; ÖSYM tarafından yapılan sınavla ve özel yetenek

sınavı ile birimlere kayıt hakkı kazanan ve başka bir yükseköğretim kurumunda eş değer örgün
öğretim programına kayıtlı olmayan adayın başvurusuyla ya da elektronik kayıt yoluyla yapılır.
Elektronik kayıt yapamayan adaylar kayıtlarını şahsen ya da noter onaylı vekili aracılığı ile
yaptırabilir. Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılamaz. Belirlenen tarihler arasında
kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. 

(2) Kayıt tarihleri, kayıtta istenecek belgeler ve uygulanacak esaslar, Üniversite tara-
fından ilan edilir. Üniversite tarafından istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir.
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(3) Öğrencilerin, her dönem akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yeni-
lemeleri gerekir. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için ilgili mevzuatla belirlenen öğrenim
katkı payını ya da öğrenim ücretini ödemiş olması ve ders kaydı yapması gerekir.

(4) İlgili mevzuata göre katkı payını ya da öğrenim ücretini ödemeyenler ve kayıt ye-
nileme işlemini yaptırmayanlar ile mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o
dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yatay ve dikey geçişler
MADDE 6 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye bağlı birimlere ya-

tay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine
ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, ilgili yönetim
kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sü-
releri; öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim
süresi 2547 sayılı Kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili yönetim kurulunca
belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans programlarına dikey
geçişleri ise, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksek-
okulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili yönetim kurullarınca yapılır.

Kurum içi yatay geçiş
MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerin bölüm ve programları arasında kurum

içi yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.
İntibak
MADDE 8 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, ÖSYM

tarafından yapılan sınavlara girerek ve/veya yatay geçiş yoluyla Üniversitenin eşdeğer düzeyde
bir programına kesin kaydını yaptıran öğrencilerin kayıt olduğu yarıyılın ilk iki haftası içinde
başvurmaları halinde, ilgili bölüm/program intibak komisyonu görüşleri dikkate alınarak ilgili
yönetim kurulu kararı ile ders muafiyetleri ve sınıf intibakları yapılır. Bu durumda olan öğren-
ciler, yeni okuyacakları derslere eşdeğer olan ve önceden okuyup başarılı oldukları derslerin
kredisi kadar üst yarıyıldan ders alabilirler.

(2) İntibak işlemleriyle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yarıyıl/yıl ders kayıtları
MADDE 9 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler

içinde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçer, ders seçimi sonucu ilgili mevzuatla belirlenen
öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek suretiyle kayıtlarını yenilemiş olurlar. Öğ-
renciler ders kayıt raporunun çıktısını almak zorundadır. Kaydını yenilemeyen öğrencilerin ka-
yıt yenilemedikleri süre öğrenim süresinden sayılır ve öğrenci bu süre içerisinde öğrencilik
haklarından yararlanamaz.

(2) Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler ise aldıkları dersler için ilgili mevzuat
hükümlerine göre belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek suretiyle kayıtlarını ye-
nilemiş olurlar.

(3) Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan
öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür.

(4) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen ekle/sil tarihlerinde, öğrenci bilgi sistemi
üzerinden yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç, diğer ders-
leri bırakabilir. Ekle/sil tarihlerinden sonra hiçbir şekilde ders değişikliği yapılmaz. Staj dersi
için ekle/sil işlemi öğrencinin staja başlamak istediği tarihin bir hafta öncesine kadar yapılabilir.
Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek
zorundadırlar.
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(5) Süresi içerisinde kaydını yaptıramayan öğrenciler mazeretine ilişkin başvurularını,
akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapar. Mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen
öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri öğrenci işleri tarafından ekle/sil tarihlerinde tamamlanır.

(6) Staj yapılması zorunlu olan programlarda öğrencilerin birimleri tarafından ilan edi-
len staj takvimine uymaları zorunludur.

Muafiyetler
MADDE 10 – (1) Ders muafiyetine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen programlara kaydolan öğrenciler için

her eğitim-öğretim yılı başında bir yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavı yapılır.
(3) Her eğitim-öğretim yılı başında zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülmeyen

programlara yeni kaydolan öğrenciler için ilan edilen tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından bir yabancı dil yeterlik sınavı yapılır. Bu sınavda mutlak değerlendirme yöntemine
göre 100 üzerinden en az 70 başarı notu alan öğrenciler yabancı dil derslerinden muaf sayılır.  

(4) Her eğitim-öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrencilere zorunlu okutulmasına
karar verilen programlar için enformatik bölüm başkanlığı tarafından bilişim teknolojileri ve
uygulamaları dersi muafiyet sınavı yapılır. Üniversitenin ilgili birimi tarafından eğitim-öğretim
yılının ilk iki haftası içinde yapılan bu sınavdan mutlak değerlendirme yöntemine göre 100
üzerinden en az 60 başarı notu alan öğrenciler bu dersten muaf sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı ve akademik takvim
MADDE 11 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı her biri en az yetmiş iş günü olmak üzere güz

ve bahar yarıyıllarından oluşur. Resmi tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz. Ya-
rıyıl/yıl sınav günleri bu sürenin dışındadır. İlgili kurullar, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim
programları ile akademik takvim önerilerini, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar Senatonun
onayına sunarlar. Senato tarafından onaylanan programlar ve akademik takvim en geç Haziran
ayı sonunda ilan edilir.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 12 – (1) Örgün öğretim yapan birimler, ilgili bölüm/programların önerisi,

ilgili kurulların önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun izniyle ikinci öğretim,
uzaktan öğretim ve açık öğretim programı açabilirler. 

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 13 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçedir; ancak ön lisans ve lisans

eğitim-öğretimi yapan birimlerde ilgili kurulların önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim
Kurulunun izni ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-
retim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde zorunlu
veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılabilir, kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim verilebilir.
Hangi yabancı dil veya dillerde eğitim-öğretim yapılacağı, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun
kararı ile belirlenir.

Zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 14 – (1) Önlisans ve lisans ders programları ilgili bölüm kurulunun önerisi,

ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
(2) Birimlerin ders programlarında, teorik ders, uygulama, uygulamalı teorik ders, la-

boratuvar, klinik uygulama, proje, staj, seminer, bitirme ödevi ve benzeri ders türleri yer ala-
bilir.
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(3) Birimler bazı derslere ön şart koyabilirler.
(4) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin

almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler öğrencinin önerilenler içinden seçerek ala-
bileceği derslerdir. Seçmeli dersler, her bölümün öğretim planında yer alması şartıyla tek tek
veya belirlenmiş ders grupları halinde açılabilir.

(5) Her yarıyıl başında açılacak seçmeli dersler ilgili bölüm kurulunun teklifi üzerine
ilgili kurullarca karara bağlanır.

(6) Önlisans ve lisans programları için üniversiteye bağlı birimlerin öğretim elemanları
tarafından önerilen derslerden ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile ortak seçmeli ders-
ler havuzu oluşturulabilir. Ortak seçmeli derslerin yürütülmesine ilişkin hükümler Senato ta-
rafından düzenlenir.

Derslerin kredi değeri
MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesi kredi esasına göre

yapılır. Ders kredilerinin hesaplanmasında; öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatlerini göz
önünde bulunduran öğrenci iş yükü esas alınır.

(2) Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev,
uygulama, proje, seminer, sunu, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim
etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

(3) Önlisans, lisans programlarından mezun olabilmek için, önlisans öğrencilerinin en
az 120 kredi, lisans öğrencilerinin en az 240 kredi, Diş Hekimliği ve Eczacılık gibi bütünleşik
program öğrencilerinin en az 300 kredi, Tıp Doktorluğu programı için en az 360 kredi ders al-
maları gerekir.

(4) İsteğe bağlı staj uygulayan önlisans ve lisans programları için staj dersi kredisi me-
zun olabilmek için alınması zorunlu olan kredi toplamının dışında tutulur.

Ders yükü ve üst yarıyıldan ders alma
MADDE 16 – (1) Bir öğrencinin her yarıyıl/yılda alacağı normal ders yükü; öğrencinin

bu Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre tespit edilecek o yarıyıl/yıla ait derslerin kredi değer-
leri toplamıdır.

(2) Genel not ortalaması (GNO) 1.80 ve üzerinde olan öğrencilerin ders yükleri staj
dersi hariç, bulundukları yarıyılın ders yükünün 2/3’ünü aşmayacak şekilde artırılabilir.

(3) GNO’su 1.80’den az olan öğrencilerin ders yükleri kayıt olunan yarıyılda staj dersi
bulunması durumunda staj dersi kredisi kadar artırılabilir. Kayıt olunan yarıyılda staj dersi bu-
lunmaması durumunda ders yükleri artırılamaz.

(4) Bir öğrenci önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının
2.50 ve üzerinde olması halinde üst yarıyıldan ders alabilir. Bu durumdaki öğrencinin ders
yükü staj dersi hariç 2/3 oranında artırılabilir.

(5) Üst yarıyıldan alınacak derslerin ders programında çakışması halinde öğrenci, birinci
öğretim öğrencisi ise bu derslerden birini birinci öğretimin varsa diğer şubesinden ya da ikinci
öğretimden, öğrenci ikinci öğretim öğrencisi ise, bu derslerden birini ikinci öğretimin varsa
diğer şubesinden ya da birinci öğretimden alabilir.

(6) Staj dersi için üst yarıyıldan ders alma şartları uygulanmaz.
(7) Çift anadal ve yandal programı öğrencilerinin her yarıyılda alacağı toplam ders yü-

kü, staj dersi hariç, o yarıyıla ait anadal ders yükünün iki katını aşmayacak şekilde artırılabilir.
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Çift anadal programı
MADDE 17 – (1) İlgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senato-

nun kararı ile herhangi bir önlisans/lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan
öğrencilere, konu bakımından kendi önlisans/lisans programlarına yakın olan bir başka önli-
sans/lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir önlisans/lisans diploması almalarını sağla-
yan çift anadal programı uygulanabilir.

(2) Çift anadal ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.
Yan dal programı
MADDE 18 – (1) Yan dal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun

önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliğiyle yürütülür.
Herhangi bir önlisans/lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara,
kendi önlisans/lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yan dal programını izle-
melerine olanak verilir. Yan dal programı ayrı bir önlisans/lisans programı anlamını taşımaz.

(2) Yan dal ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.
Akademik danışmanlık
MADDE 19 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere, eğitim-öğretim konula-

rında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ilgili bölüm başkanlıkla-
rınca öğretim üyeleri veya gerektiğinde öğretim elemanları arasından bir akademik danışman
görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Sınavlar
MADDE 20 – (1) Öğrenciler yarıyıl içi sınavları, çalışmaları ve yarıyıl/yılsonu sınavları

ile bütünleme sınavlarına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda/yılda en az bir ara sınavı ya-
pılır.

(2) Yarıyıl/yılsonu sınavları ilgili birim tarafından belirlenerek ilan edilen tarih, yer ve
saatte yapılır. İlgili kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama veya laboratuvar sınavları açılabilir.
Yarıyıl/yılsonunda aldığı derslerden başarısız olan öğrenciler için akademik takvimde belirtilen
tarihte bütünleme sınavı yapılır.

(3) Ders geçme esası uygulayan birimlerde yarıyıl sonu ve bütünleme sınav dönemle-
rinde sadece o dönem okutulan derslerin sınavı yapılır.

(4) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapıla-
bilir. Sınavların şekli, tarihi ve başarı notuna etkisi dersi veren öğretim elemanının önerisi üze-
rine bölüm başkanlarının onayı alındıktan sonra ilgili birim tarafından kayıt yenileme tarihinden
önce öğrencilere duyurulmak üzere ilan edilir.

(5) Bahar yarıyılı, güz yarıyılı veya varsa yaz okulu sonunda en az 2.00 GNO ile me-
zuniyet durumunda olup, staj dersi hariç sadece bir dersten FF veya FD ile başarısız olan ve o
derse devam etmiş öğrenciler için, dönemine bakılmadan tek ders sınavı adıyla bir defaya mah-
sus olmak üzere sınav hakkı verilir. Tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda bütünleme sınav-
larının bitiş tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte
yapılır. Varsa yaz okulu sonunda kullandırılacak tek ders sınav hakkı ise bir sonraki eğitim-
öğretim yılı başlamadan ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır.

(6) Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır. Zorunlu hallerde ilgili yö-
netim kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir. Dini
ve milli bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav takvimi ilk
sınav tarihinden en az iki hafta önce ilan edilir. Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren
en geç bir hafta içinde öğrenci bilgi sistemine girilir ve sınav evrakları ilgili birime teslim edilir.

(7) Bir dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girebilmek için;
a) Kayıt yenilemek,
b) Uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler hariç teorik dersin en az % 70'ine devam et-

mek,
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c) Dersin, varsa uygulama ve laboratuvarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı
olmak gerekir.

(8) Ders ve laboratuvarlar ayrı ayrı değerlendirildiğinde, bu maddenin yedinci fıkra-
sındaki başarı koşulları laboratuvarlar için de aynı şekilde geçerli olur.

(9) Yedinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki koşullardan birinin sağlanamamış olması
halinde öğrenci, o yarıyılda/yılda o dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına giremez ve
NA notu verilir. 

(10) Mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrencilerden; son sınav tarihinden
sonraki ilk üç iş günü içerisinde ilgili birime başvuranlara ilgili yönetim kurulu tarafından ma-
zeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı tanınır. Diğer sınavlar için mazeret sı-
nav hakkı verilmez.

(11) Ara sınav mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler ara sınav haklarını aynı yarıyıl/yıl
içinde; ilgili birimce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar.

(12) Öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına girme koşullarının tamamını sağlamış olmala-
rına rağmen yarıyıl/yılsonu sınavına katılamadıkları derslerin, yarıyıl/yılsonu sınavına katılarak
başarısız oldukları derslerin (FF, FD), yarıyıl/yılsonu sınavında koşullu geçtikleri (DD, DC)
ve başarılı oldukları derslerin (CC ve üstü), yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmak-
sızın, bütünleme sınavına katılabilirler. Bütünleme sınavına girmek isteyen DD ve üstü harf
notu alan öğrencilerin, öğrenci bilgi sistemi üzerinden talepte bulunmaları gerekir.

(13) Engelli öğrencilerin sınavları ile ilgili düzenlemeler engellilik durumlarına göre
ilgili kurullar tarafından belirlenir.

Sınav değerlendirme esasları
MADDE 21 – (1) Birimlerde bir dersin başarı notu Senatoca belirlenen bağıl değer-

lendirme yöntemine göre belirlenir. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir
dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu
gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları
dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham
not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı dü-
zeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve/veya standart sapması dikkate alınarak Senato tara-
fından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır.

(2) Bu değerlendirmede sadece ara sınav yapılmışsa, ara sınavın başarı notuna katkısı
%40, yarıyıl/yılsonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60’tır.

(3) Ara sınavın yanı sıra ödev, proje, uygulama ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları yapıl-
mışsa yarıyıl içi sınav ve etkinliklerin başarı notuna katkısı %50, yarıyıl/yılsonu sınavından
alınan notun başarı notuna katkısı % 50’dir.

(4) Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notunun hesaplanmasında, öğrencinin yıl içi
sınav ve çalışmalarına ait notları aynı şekilde dikkate alınır ve bütünleme sınavı notu yarıyıl/yıl-
sonu sınavı notu yerine geçer.

(5) Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notu Üniversite Bağıl Değerlendirme Yöner-
gesindeki hükümlere göre belirlenir.

(6) Bütünleme sınavında alınan harf notu geçerlidir ve önceki harf notunun yerine geçer.
Öğrenci bilgi sistemi üzerinden bütünleme sınavına girme talebinde bulunan öğrencinin ma-
zereti nedeniyle bütünleme sınavına girememesi ve mazeretini belgelendirmesi durumunda il-
gili birimin yönetim kurulu kararı ile bir önceki harf notu geçerli olur. Öğrencinin başarısız ol-
duğu dersin (FF, FD) bütünleme sınavına girmemesi durumunda bir önceki harf notu geçerli
olur.

(7) Eğitim programlarında zorunlu staj dersi bulunan birimlerde staj dersinin uygulan-
ması ve değerlendirilmesi Senato ve ilgili kurullar tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(8) Sınav değerlendirme esasları hazırlık sınıflarında Senato tarafından belirlenen esas-
lara göre düzenlenir.

13 Aralık 2018 – Sayı : 30624                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Notlar ve katsayıları
MADDE 22 – (1) Harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekildedir:
a)
Başarı Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
FD 0.50
FF 0.00
b) Bunlardan;
1) Geçer notlar; AA, BA, BB, CB ve CC notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir

öğrenci o dersi başarmış sayılır. Staj dersini başarı ile tamamlayan öğrencilere G (geçer) notu
verilir.

2) Koşullu geçer notlar; DC ve DD notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci
genel not ortalamasının en az 2.00 olması halinde o dersi başarmış sayılır.

3) Geçmez notlar; K, FD ve FF notlarıdır. Staj derslerinde başarısız olan öğrencilere K
(geçmez) notu verilir.

4) NA notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. NA
notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

5) M (muaf); daha önce alınıp başarılan ve eşdeğerliği ilgili bölüm başkanlığının önerisi
üzerine ilgili yönetim kurulunca onaylanan dersler için verilen işarettir.

Not ortalamaları
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl sonunda hesaplanan dönem

not ortalaması (DNO) ve almış oldukları tüm dersler için genel not ortalaması (GNO) ile be-
lirlenir. DNO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalaması olup o yarıyılda aldığı
dersler için başarı durumunu gösterir. GNO, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı
bulunduğu bölümün veya programın ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak
hesaplanan ağırlıklı not ortalaması olup almış olduğu tüm dersler için başarı durumunu göste-
rir.

(2) Mezuniyet derecesi, öğrencinin tamamladığı öğretim programındaki ağırlıklı not
ortalaması esas alınarak belirlenir. Ağırlıklı not ortalaması öğrencinin her dersten almış olduğu
başarı notunun, dersin kredileri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, derslerin kredi
değerlerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

(3)  Ağırlıklı ortalamanın hesaplanmasında bölme işlemi virgülden sonra iki basamak
yürütülür. Öğrencinin G, K ve M notu aldığı dersler dikkate alınmaz.

Başarı veya başarısızlık
MADDE 24 – (1) GNO’su en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılır.
(2) Öğrenciler istekleri halinde DC veya DD notu aldıkları dersleri tekrar edebilir.
Ders tekrarı
MADDE 25 – (1) Bir dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler ile bir dersten FF,

FD, K ve NA notu alan öğrenciler bu derse tekrar verildiği ilk yarıyılda, öncelikle kaydolmak
zorundadırlar. Ancak ön koşul uygulanan müfredatlarda, öğrencinin ön koşul şartını sağlaya-
madığından dolayı kaydolamadığı dersler bu zorunluluğun dışındadır.

(2) Tekrarlanan dersler için önceki dönemde devam şartı yerine getirilmişse bu derslere
devam zorunlu değildir. Ancak bu derslerden uygulaması olanlarda, uygulama ile ilgili devam
zorunluluğu, ilgili yönetim kurulunca belirlenir.
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(3) Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bun-
ların yerine, kayıtlı olduğu bölümün bölüm kurulunca uygun görülen ve ilgili yönetim kuru-
lunca onaylanan dersleri alırlar.

(4) Öğrenciler not yükseltmek amacıyla; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre lisans
ve önlisans öğrenimi süresince aldıkları ve başarılı oldukları dersleri de, kayıt yaptırmak koşulu
ile verildiği yarıyıl/yılda tekrarlayabilirler. Yukarıdaki ikinci fıkrada belirtilen ve devam şartı
aranmayan derslerin kredileri ders yükünden sayılır.

(5) Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Alttan de-
vam zorunluluğu olan dersler ile ilk defa alınacak derslerin ders programında çakışması halinde
öğrenci, bu derslerden alt yarıyılda olan dersi almak zorundadır. Öğrenci birinci öğretim öğ-
rencisi ise bu derslerden birini birinci öğretimin varsa diğer şubesinden ya da ikinci öğretimden,
öğrenci ikinci öğretim öğrencisi ise bu derslerden birini ikinci öğretimin varsa diğer şubesinden
ya da birinci öğretimden alabilir. Öğrencinin öğrenim gördüğü programın şubesi ya da diğer
öğretim türü yoksa öğrenci dönem dersini bırakır, alttan dersi alır. 

(6) Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar, azami öğrenim süresi hesabına dahil
edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı, itirazlar ve düzeltme
MADDE 26 – (1) Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta sonra

ilan edilir. Sınav evrakının ilgili birime verilmesinden sonra maddi hata dışında öğrencinin
notu değiştirilmez.

(2) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta
içinde bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler. İlgili birimin isteği üzerine ilgili öğretim
elemanı öğrencinin sınav kağıdını veya sınav cetvelini maddi hata yönünden tekrar inceler.
İlgili öğretim elemanı ve bölüm başkanının itiraza ilişkin yazılı kanaatleri, ilgili yönetim ku-
rulunca değerlendirilerek karar verilir. İlgili yönetim kurulunca sınav kağıtlarında veya sınav
cetvellerinde maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğretim elemanının ve bölüm başkanının
da görüşü alınarak düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç onbeş gün içerisinde ilgili yönetim kuru-
lunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğrenim Süresi, Kayıt Silme ve Sildirme, İzin, Mezuniyet ve Diploma

Öğrenim süresi
MADDE 27 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt ol-

dukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami
dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş
yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını
azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğre-
tim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler
için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin bitirme ve bütünleme sınav
dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan birinci ek sınav ve ikinci ek
sınav adlarıyla tüm dersler için kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş
derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız
olan öğrencilere dört yarıyıl yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğretim
yılı; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız başarısız
oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı dersler ile uygulaması
olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
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(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden
geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli GNO şartını sağlayamamaları nedeniyle ili-
şikleri kesilme durumuna gelen son dönem yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde
son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav
hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı dersler ile uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler
dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.
Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı
payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki
diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından
yararlanmak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildir.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç
dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını
tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri
üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna
bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar.
Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğ-
renimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri
süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir
şekilde yararlanamazlar.

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 28 – (1) Aşağıdaki durumlarda;
a) Öğrencinin yazılı başvurusu ile Üniversiteden ayrılmak istemesi halinde ilgili yöne-

tim kurulu kararı ile,
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çı-
karma cezası alması halinde,

ilişiği kesilir.
(2) Azami süreler içinde kalmak kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereği

dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nede-
niyle Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereği azami öğrenim süresini doldurmuş
öğrenciler kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağ-
layamadığı ders sayısı altı ve daha fazla olması durumunda sınav hakkından faydalanmaması
veya alması gereken ders sayısını yapılan ek sınavlar sonunda belirtilen sayıya düşürememesi
durumunda kaydı silinir.

İzin
MADDE 29 – (1) Öğrencilere, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli

nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim
süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci eğitimine devam edemez, öğrenci kimliği
verilmez, verilmişse geri alınır ve izinli olduğu yarıyıl/yıldaki sınavlara giremez. Öğrenciye
verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.

(2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dı-
şında izin başvurusu yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde yapılır. Tutuklu bulunan öğrenciye izin
verilmez. Ancak tutukluluk hali sona eren öğrencinin eğitim-öğretime devam edemediği süreler
için izinli sayılmasına ilgili yönetim kurulu karar verebilir.
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Mezuniyet
MADDE 30 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için,

bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen kanuni süre içinde eğitim-öğretim ders planında
yer alan sayıda zorunlu/seçmeli ders almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam
etmekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda
mezuniyet not ortalamasıdır.

(2) Mezun duruma gelmiş öğrenci GNO’sunu yükseltmek amacıyla kaydını yenileyerek
ders tekrarı yapabilir. Bu durumdaki öğrenciler tek ders sınav sonuçlarının ilânını takip eden
bir hafta içerisinde bölüm başkanlığına dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Alınan son not/notlar
geçerlidir.

(3) Normal öğrenim süresi sonunda mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49
olan öğrenciler başarı belgesi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise üstün başarı belgesi almaya
hak kazanırlar.

Diploma
MADDE 31 – (1) Kayıtlı olduğu bölümün/programın eğitim-öğretim programındaki

ders ve çalışmaların tümünden başarılı olan öğrencinin mezuniyeti, ilgili yönetim kurulu kararı
ile tespit edilir ve kendisine 2547 sayılı Kanunda öngörülen diploma verilir. Diplomalar, Senato
tarafından belirlenecek esaslara göre düzenlenir.

(2) Lisans öğrenimine devam eden bir öğrenciye, ilk dört yarıyılın veya ilk iki yılın bü-
tün derslerinden başarılı olması ve GNO’sunun en az 2.00 olması kaydıyla, öğrenimini tamam-
layamaması halinde Üniversite ile ilişiği kesilerek ön lisans diploması verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği ad-

rese gönderilmek veya ilgili birimde ilân edilmek suretiyle yapılır. En son adresin tebligata el-
verişli olmaması veya tebligatın yapılamaması halinde öğrencinin adres kayıt sisteminde bu-
lunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.
Ayrıca başka adres araştırması yapılmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili yönetim kurulu
kararları uygulanır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2011-2012 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt

yaptıran öğrencilerin, lisans programlarından mezun olabilmeleri için 130±10 kredi-saat, ön-
lisans programından mezun olabilmeleri için 70±5 kredi-saatlik ders almaları gerekir. 2547 sa-
yılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince okutulan ortak zorunlu
dersler bunun dışındadır.

Azami öğrenim sürelerinin hesaplanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1)  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci mad-

desi hükmü gereğince, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından
azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz. Azami öğre-
nim süresi 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından başlayarak hesap edilir.

(2) Trimester ile eğitim alan öğrenciler mezun olana kadar bu Yönetmelik hükümlerine
tabidirler.

Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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KURUL KARARLARI
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4 ADET DRİVE ÜNİTESİ VE 6 ADET SIKIŞTIRMA KARTI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi 

Başkanlığı Bilişim Ağları ve Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü ihtiyacı 4 adet Drive Ünitesi ve 6 
adet Sıkıştırma Kartı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19.12.2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 
ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 
iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10941/1-1 
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154-380 KV’LUK E.İ. HATLARININ PERİYODİK KONTROL, BAKIM, ONARIM VE 
ARIZALARININ GİDERİLMESİ İŞLERİNİN HİZMET ALIMI YOLUYLA 

YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüz EİH 2019-3.1 ve 2019-3.2 154-380 kV’luk Enerji İletim Hatlarının 

periyodik kontrol, bakım onarın ve arızalarının 3 yıl süre ile giderilmesi işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19.maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2018/634252 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR 
b) Telefon – Faks Numarası : 0232 477 1300 - 0232 477 1315 
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 3grupmd@teias.gov.tr 
2 - İhale Konusu hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Bölge Müdürlüğümüz bünyesindeki E.İ.H.2019-

3.1.grubu (697,05 km) ile E.İ.H.2019-3.2.grubu 
(417,92 km) periyodik kontrol ve bakım 
onarımlarının hizmet alımı yolu ile 3 (üç) yıl süre 
ile yaptırılması. 

b) Yapılacağı Yer : İhale konusu hizmet alımı, E.İ.H.2019-3.1.grubu 
(697,05 km)ile E.İ.H.2019-3.2.grubu (417,92 km) 
hat güzergahlarında yapılacaktır. 

c) İşin Süresi : İhale konusu hizmet 3 yıl. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : İhale, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite 

Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde 
yapılacaktır. 

b) Tarihi - Saati : İhale, 19.12.2018 tarihinde saat 14:00’da 
yapılacaktır. 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi, 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 
yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, 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, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.9.Yerli istekli belgesi. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler: 
İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat 
mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler. 

Bu belgeler ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, 
banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır. 

Ortak girişimlerde, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken 
karşılanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 
onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 
hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 
yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 
yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler 
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 
önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 
halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 
sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken 
Kriterler 

4.3.1 İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 
herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 
verdiğini / verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içinde kamu veya özel 
sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 
gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 
belgeler. 

4.3.1.3.İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 
çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Hat Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının 
toplamı Gruptaki İletim Hatları bazında asgari 60 (altmış) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o 
grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği 
eleman puanları Ek’teki “İşletme Elemanları Puan Tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen 
her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 4857 sayılı Sosyal Güvenlik 
Kanununa tabi personelin sayısı 

 
İŞLETME TEKNİSYENLERİ PERSONEL SAYISI HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 

Her bir grup için 5 5 x 45 = 225 
Grup Mühendisi 1 1 x 45 = 45 

 
4.4. İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler: 
İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla İş Deneyim 
Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz. 
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İş Deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday 
veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş 
deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin 
katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 
bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 
teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 
mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş 
Yönetme Belgeleridir. 

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 
Benzer iş olarak; - 154 kV ve üzeri iletim hattı montajı, tel çekimi, kontrolü, bakımı veya 

onarımı, 
- 30 kV ve üzeri iletim hattı montajı ve tel çekimi, 
- 154 kV ve üzeri trafo merkezinin işletilmesi 
herhangi biri kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/ 

İZMİR adresinde görülebilir ve 350,00.-TL (ÜÇYÜZELLİTL)+KDV karşılığı aynı adresten 
temin edilebilir. 

7.1. Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (ihale doküman bedeli ile posta masrafının 
toplam tutarı yazılacaktır): 375.00-TL (ÜÇYÜZYETMİŞBEŞ TL) + KDV 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler 19.12.2018 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü Üniversite 

Caddesi No:57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz. 

9 - Bu hizmet ihalesinde kısmı teklif verilebilir. Bu hizmet alımı ihalesinde kısmi teklif 
verilebilir. Teklifler grup bazında verilecektir. (verilen teklif o grupta yer alan iletim hatlarının 
tamamı içindir.) İstekliler her grup için ayrı ayrı olmak üzere birden fazla grup için teklif 
verebilecektir. Her grup için verilen teklif ayrı değerlendirilecek olup, ekonomik açıdan en 
avantajlı teklife sahip istekliye ihale edilecektir. 

10 - Bu hizmet ihalesinde fiyat farkı verilecektir. 
11 - İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 (yüzdeiki)’dir. 
12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

13 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) 
takvim günü olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 10944/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Osmaniye İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
Aşağıda nitelikleri belirtilen İl Özel İdaresine ait taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunun 35/a-36 maddesi Kapalı teklif Usulü gereğince İhale İlan sırasındaki tarih ve saate göre 
İl Encümeni odasında ihalesi yapılacaktır. 

 

Sıra 
No 

İl/İçesi Mevkii 
Ada/ 
Parsel 

No 

Miktarı/Arsa 
Pay (m2) 

Niteliği/İmar 
Durumu 

Muhammen 
Satış Bedeli 

(TL) 

Geçici 
Teminat 

%3 

İhale Tarihi ve 
Saati 

1 
Düziçi-Çiftlik 

Hayıtlık 1987/2 
169.214,94 

Tam 
İmarlı Alan 
Dışı Tarla 3.384.299,00 101.530,00 

09/01/2019 
Saat: 15.10 

2 
Düziçi-Çiftlik 

Nergizlik 1988/3 
104.456,55 

Tam 
İmarlı alan 
Dışı Tarla 2.089.131,00 62.674,00 

09/01/2019 
Saat: 15.30 

 
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 
1- Gerçek Kişilerin; 
a- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
b- İhale tarihinden en az bir ay önce alınmış tasdikli yerleşim yeri belgesi. 
c- Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet 

edene ait imza beyannamesi, 
d- İhale dokümanı alındığına dair banka dekontu, 
e- Tebligat için adres beyanı, 
f- İhale muhammen bedelinin %3 tutarında geçici teminat mektubu veya banka dekontu,  
2- Özel hukuk tüzel kişilerin; 
a- 2018 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri 

mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair belge, 
b- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, İdare 

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi 
odasından ya da benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 
belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik 
adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili 
olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini, 

c- Tüzel kişilik veya Ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak 
Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda 
1.bendin a, b, c, d, e, f bentlerinde istenilen belgeleri, 

d- İhaleye katılacak olanların %3 geçici teminat ve 250,00 TL ihale dosya bedelini T.C. 
Ziraat Bankası Osmaniye Cebelibereket Şubesi TR71 0001 0023 3834 9495 9150 36 nolu İl Özel 
İdare hesabına yatırmaları ve yatırdığına dair belgeleri vermeleri, 

e- Vergi borcu bulunmadığına veya borcun taksitlendirildiğine dair bağlı bulunduğu Vergi 
Dairesinden Kasım/2018 tarihinden sonra alacağı belgenin aslı, 

f- Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunmadığına dair kurumdan Kasım/2018 
tarihinden sonra alacağı belgenin aslı, 

İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıdaki istenilen belgelerle 
birlikte İmzalanmış teklif mektuplarını, ihale şartnamesini ve eklerinin bulunduğu kapalı ve imzalı 
zarfı ihale günü saat 15:00’e kadar Osmaniye İl Özel idaresi (Emlak İstimlak Müdürlüğüne ) 
vermeleri gerekmektedir. 

İhaleye katılan her istekli ihale konusu gayrimenkulü görmüş, ihale şartnamesindeki 
şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. İhale Şartnamesi ve ekleri İdaremizin www.osmaniyeozelidare.gov.tr adresinden 
ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 250,00 TL’ye temin edilebilir. 
İhaleye katılacakların ihale dosyası alması zorunludur. 

İletişim: 0 328 814 11 70    Dahili: 2961 - 3001 den bilgi alınabilir. 
İlan olunur. 10761/1-1 
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DÜĞÜN SALONU KİRALANMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 
Büyükçekmece İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetinde olup, imar planlarında 

B.H.A. da kalan, Ulus Mahallesi, 221 ada 2 parsel üzerindeki “Düğün Salonu”, 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri: 
a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı 
b) Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No: 1 Büyükçekmece/İstanbul 
c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68 
2) İşin Adı ve Niteliği: “Belediyemiz mülkiyetinde olup imar planlarında B.H.A. da kalan, 

Ulus Mahallesi, 221 ada 2 parsel üzerindeki “Düğün Salonu” inşaatının eksikliklerin projesine 
uygun olarak Yüklenici tarafından tamamlanması suretiyle şartname eki yerleşim planında 
gösterilen kısımların İdarece kullanılması ve diğer kısımların da kiracı sıfatı ile 18 yıl süreyle 
irtifak ve intifa hakkı bedeli ödemek suretiyle işletilmesi” işidir. 

3) Muhammen Bedel: 
a) Muhammen Yapım Bedeli: 5.037.253,19 TL (Beşmilyon Otuzyedibin İkiyüzelliüç 

Türk Lirası Ondokuz Kuruş) 
b) Muhammen İntifa Hakkı Bedeli (aylık): 2.500,00 TL (İkibinbeşyüz Türklirası) (KDV hariç) 
4) Geçici Teminat: 
a) Yapım İşi Geçici Teminatı: 151.120,00 TL (Yüzellibirbin Yüzyirmi Türk Lirası) 
b) İntifa Hakkı Geçici Teminatı: 900,00 TL (Dokuzyüz Türk Lirası) 
Geçici Teminatlar ayrı ayrı olmak zorundadır. 
5) İhalenin Yeri ve Zamanı: 
a) Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini 

Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C 
Blok 2. Kat Encümen Salonu, Büyükçekmece/İSTANBUL 

b) Tarih ve Saati: 25.12.2018 - 10:00 
6) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No: 1 Büyükçekmece/ 
İstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı aynı 
adreslerden temin edilebilir. 

7) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 24.12.2018 - 17:00 
8) Başvuruların Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, 

Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet 
Binası C Blok Giriş Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü. 

9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler: 
İhaleye başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,  
a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var 

ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 
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b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 
esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter 
tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 
c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,  

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 
beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasaya uygun) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen 
teklif mektubu (FORM:1) 

f) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim 
beyannamesi vermesi. (FORM:2) 

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 
vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz 
edilmesi. 

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 
Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi. 

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. 
i) Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına 

dair belge. 
j) Geçici Teminat: Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminat. 
Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına, (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki 

(TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmış 
Banka dekontu veya Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen 
geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde 
toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından 
karşılanabilir. (FORM:3) 

k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h) bentlerinde 
belirtilen belgeleri vermek zorundadır.  

l) İhale Şartnamesi satın alındığına dair makbuz. (Halk Bankası Büyükçekmece 
Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına veya Belediye veznesine 
yatırılabilir.) 

10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 10844/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Buca Belediyesinden: 
İhale Konusu İşin: 
Adı : Buca Belediyesine Ait 313 Ada 6 Parsel Sayılı 

Taşınmaz Üzerinde Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi  
Niteliği : Kat karşılığı anahtar teslim inşaat yapım işidir 
İhale Yöntemi : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesinin 

(a) bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” 
İşin Süresi : 750 gün (Yedi yüz elli gün) 
Yeri ve Miktarı : İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi (İdari 

Mahalle: İzkent), 313 Ada, 6 Parsel sayılı 4.360 m² 
alanlı arsa üzerinde toplam 4 bloktan oluşan konut 
ile çevre düzenlemesi yapılması işidir. (Brüt inşaat 
alanı: 10.074,00 m² + çevre düzenlemesi + istinat 
duvarları + havuz) 

Tahmin Edilen Bedel : 23.902.344,48 TL (Yirmi üç milyon, dokuz yüz iki 
bin, üç yüz kırk dört Türk Lirası, kırk sekiz Kuruş) 

Geçici Teminat Miktarı : 717.070,33 TL (Yedi yüz on yedi bin, yetmiş Türk 
Lirası, otuz üç Kuruş) 

İhale Dosyası Satış Bedeli : 500,00 TL (Beş yüz Türk Lirası) 
İhale Dosyasının Görüleceği ve  
Temin Edileceği Adres/Yer : Buca Belediyesi / Emlak İstimlak Müdürlüğü 
  Menderes Caddesi No: 85 Kat: 6 Oda:602 Buca/İzmir 
İhale Dosyasının Görüleceği ve  
Temin Edileceği Saat : Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai 

günlerinde 08:30 - 12:30 ile 13:30 - 17:30 saatleri 
arasında görülebilir 

İhale için son evrak verme 
Tarihi ve saati : 25.12.2018 tarihi, Salı günü, saat: 13:30 
İhale İçin Evrak Teslim Adresi : Buca Belediyesi/Emlak İstimlak Müdürlüğü 
  Menderes Caddesi No:85 Kat:6 Oda:602 Buca/İzmir 
İhale Tarihi (Dış zarfların açılması) : 25.12.2018 tarihi, Salı günü, saat: 14:30 
İhale Salonu  
(Dış zarfların açılacağı yer) adresi : Buca Belediyesi / Encümen Salonu 
  Menderes Caddesi No: 85 Kat: 8 Buca/İzmir 
Mali Tekliflerin Açılma  
(İç zarfların açılması) tarih ve saati : 02.01.2019 tarihi, Çarşamba günü, saat: 14:30 
İhale Komisyonu Toplantı Yeri : Buca Belediyesi/Encümen Salonu 
  Menderes Caddesi No: 85 Kat: 8 Buca/İzmir 
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İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN: 
1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini, Buca Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Menderes Caddesi 
No:85 Kat:6 Oda:602 Buca/İzmir adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması 
gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.  

1.2. Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif 
verebilecektir.  

1.3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır.  

1.4. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.  

1.5. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 
İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:  
1. DIŞ ZARF  
1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,  
1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 

odası veya ilgili meslek odası belgesi,  
1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  
1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  
1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı 

Beyannamesi,  
1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği 
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,  
1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,  
1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı Buca Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya 

Buca Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,  
1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,  
1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,  
1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil 

Veya Davranışlar Ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki 
örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,  
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1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler  

a) İsteklinin muhammen bedelin %20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu  

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve eşdeğer 
belgeleri. 

c) İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda 

belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;  

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu  
2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar  

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında 

kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya 
benzer iş tanımına uygun, Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş 

tanımına uygun, İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.  

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim 
Maliyetleri Hakkında Tebliğin III. Sınıf B Grubu ve yukarısı gruplardaki yapılara ait iş deneyim 

belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.  

1.16. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari 

Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.  
1.17. İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak 

düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.  

2. İÇ ZARF  

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu 
konacaktır.  

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  
İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte 

olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması 

mecburidir.  

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir 
başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.  

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 10833/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 13 Aralık 2018 – Sayı : 30624 

 

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR  
RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninden: 
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 10781/2-2 

—— • —— 
500 KN KAPASİTELİ SERVO HİDROLİK DİNAMİK DENEY CİHAZININ KONTROL 

ÜNİTESİ BAĞLANTI AKSESUARLARIYLA DEVREYE 
ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2018/650387 
1 - İdarenin 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi : basrimeletli@tcdd.gov.tr.  
2 - İhale konusu mal veya 
     Hizmetin adı ve süresi : 500 KN KAPASİTELİ SERVO HİDROLİK DİNAMİK 

DENEY CİHAZININ KONTROL ÜNİTESİ BAĞLANTI 
AKSESUARLARIYLA DEVREYE ALINMASI İŞİ 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - İhale tarihi ve saati: 26/12/2018 Çarşamba günü, saat 10:00 
5 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu Behiçbey - Yenimahalle/ANKARA 
6 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 26/12/2018 Çarşamba günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
7 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00.- TL bedelle temin 
edilebilir. 

8 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
9 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10907/1-1 
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TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge 

Müdürlüğünden:  
Tahmil-tahliye hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 uncu maddesi (g) 

fıkrası gereğince, Tahmil-Tahliye Hizmet Alımı istisna kapsamında değerlendirilmesinden dolayı, 
söz konusu Hizmet Alımı Satınalma ve İhale yönetmeliğimizin 9 maddesi kapsamında açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale kayıt numarası : 2018/645697 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ankara Pazarlama Ve Üretim Bölge Müdürlüğü - 

Yenidoğan Mah. İnönü cad.2 A Elmadağ/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 863 1196- 312 863 5213 
c) Elektronik posta adresi  : ankara@caykur.gov.tr. 
ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği adres : Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – 

Yenidoğan Mah. İnönü cad. 2A Elmadağ/ANKARA  
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Tahmil-tahliye Hizmet Alımı-24.500 Ton Paketli Çay ve 

diğer malların Yükleme Boşaltma İstifleme İşleri 
b) Yapılacağı yer : ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge 

Müdürlüğü Depoları- Yenidoğan Mah. İnönü cad.2A 
Elmadağ/ANKARA 

c) Süresi : 4 Ay 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge 

Müdürlüğü Yeni Doğan Mah. İnönü cad. 2A Elmadağ/ 
ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 24.12.2018 Pazartesi günü saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1 Teklif mektubu, geçici teminat, Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, ihale dokümanının 

satın alındığına dair belge, Noter onaylı yetki belgesi veya imza sirküleri, Sgk ve vergi borcuna 
ilişkin taahhüt, İhaleye başkası adına giriyorsa vekil olduğuna dair Noter onaylı vekaletname ve 
imza beyannamesi, iş deneyim belgesi, teknik şartnamede istenen diğer belgeler.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.11-Teklif edilen bedelin en az  %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 
bedelinin  %6’sı oranında kesin teminat alınır. Geçici teminatın süresi 70 gündür. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1 Kamu ve özel sektörde yapmış olduğu tahmil-tahliye işleri 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 70 Türk Lirası karşılığı Ankara 

Pazarlama Ve Üretim Bölge Müdürlüğü. Yeni Doğan Mah. İnönü cad.2 A Elmadağ/Ankara 
adresinden satın alınabilir.   

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler, 24.12.2018 Pazartesi günü saat 10.00’e kadar Ankara Pazarlama ve Üretim 

Bölge Müdürlüğü Yeni Doğan Mah. İnönü Cad. 2A Elmadağ/ANKARA adresine elden teslim 

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

9 - İstekliler tekliflerini, , birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.] 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 10832/1-1 

—— • —— 
500 GR ÇAY ÇİÇEĞİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

                                                          RİZE 

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 4.000.000 adet 500 gr Çay Çiçeği Poşeti %20 artar-

azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık 

İhale Usulü ile satınalınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.12.2018 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu -Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 10603/1-1 
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13 (ONÜÇ) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI 

İHALE EDİLECEKTİR 

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
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 10835/1-1 

—— • —— 
ERTELEME İLANI 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 

23.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan, zarf teslim tarihi 17 Aralık 2018 saat: 

10:30, ihale tarihi 21 Aralık 2018 saat: 14:30 olarak duyurulmuş olan, İstanbul İli, Fatih İlçesi, 

Topkapı Mahallesi, 2579 ada, 20 parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki Çapa Kan Bağışı Merkezinin 

tadilat ve onarımının yaptırılması ihalesinin zarf teslim tarihi 20 Aralık 2018 saat: 10:00’a ertelenmiş 

olup, zarf açma tarihi 21 Aralık 2018 saat:14:30’dur. 10934/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10838/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 10928/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10927/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10927/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10927/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10927/4/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10927/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10933/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10929/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10931/1-1 

  



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 13 Aralık 2018 – Sayı : 30624 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10932/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 10935/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 10936/1-1 
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Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 10839/1-1 

—— • —— 
Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 10840/1-1 

—— • —— 
Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 10841/1-1 

—— • —— 
Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 10842/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
27.12.2017 tarihli ve 31942 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için denetçi belgesi iptal edilen, CME 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin sorumlu denetim elemanı Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar 
Veysel SELVİ (Denetçi No: 16685, Oda Sicil No: 14872) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 
davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 12.11.2018 tarihli ve E.2018/440-K.2018/2454 sayılı 
kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı 
Resmî Gazete ilanı ile Veysel SELVİ hakkında tesis edilmiş olan “denetçi belgesinin iptali” 
işlemi 07.12.2018 tarihli ve 227598 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10940/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
31.05.2018 tarihli ve 97692 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için denetçi belgesi iptal edilen, 
Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin sorumlu denetim elemanı Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Makine Mühendisi Murtaza ERGEN (Denetçi No: 4067, Oda Sicil No: 15518) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 15.11.2018 tarihli ve 
E.2018/1349 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 
durdurulmasına” hükmedildiğinden, 05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
Murtaza ERGEN hakkında tesis edilmiş olan “denetçi belgesinin iptali” işleminin yürütmesi 
10.12.2018 tarihli ve 231625 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.  

İlgililere duyurulur.  10940/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Niğde İli, Merkez İlçesi, 2961 ada, 4 parsel üzerindeki 853075 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 3745 Ticaret Sicil No ile Niğde Ticaret Odasına kayıtlı 1477 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Sır Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 
davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 23.11.2018 tarihli ve E.2018/637-K.2018/2180 sayılı 
kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 14.03.2018 tarihli ve 30360 sayılı 
Resmî Gazete ilanı ile Sır Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idari işlem 
10.12.2018 tarihli ve 231484 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur.  10940/3/1-1 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 2 pafta, 592 parsel üzerindeki 680160 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Orhan 
TÜVAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15098, Oda Sicil No: 6504) 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 13.11.2018 
tarihli ve E.2018/1896 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 
durdurulmasına” hükmedildiğinden, 18.08.2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
Orhan TÜVAN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının 
yürütülmesi 10.12.2018 tarihli ve 231607 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 10939/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Karaman İli, Merkez İlçesi, 857 ada, 19 parsel üzerindeki 1339224 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 8179 Ticaret Sicil No ile Karaman Ticaret Odasına kayıtlı 1292 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Hassas Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 18. İdare 
Mahkemesinin 2018/1507 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 16.11.2018 
tarihli ve E.2018/1507 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 
durdurulmasına” hükmedildiğinden, 12.05.2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
Hassas Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 10.12.2018 
tarihli ve 231155 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 10938/1-1 
—— • —— 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Semiha ve Yusuf Ziya Yılmaz Vakfı. 
VAKFEDENLER: Semiha Yılmaz, Yusuf Ziya Yılmaz. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: Samsun. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.11.2018 tarihinde kesinleşen 28.06.2018 
tarihli ve E:2018/129, K:2018/340 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimler, kimsesizler ile sair bakıma ve 
ilgiye muhtaç dezavantajlı gruplara, maddi imkanı bulunmayan kimseler ile istisnai özellik ve 
yeteneği haiz kimseler sağlık, eğitim kültür ve sair sosyal alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak 
hizmet sunmak,… ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00TL(AtmışbinTürkLirası) Nakit. 
YÖNETİM KURULU: Yusuf Ziya Yılmaz, Semiha Yılmaz, Ömer Can Karacan, Coşkun 

Öncel, Tuncay Buldan. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 10937/1-1 

—— • —— 
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
11.12.2018 tarihli ve 30622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Görevlisi alım 

ilanımızda 4. ve 10. sırada yer alan özel şartlarda aşağıdaki gibi düzeltme yapılmıştır. 
İlgililere duyurulur. 

 
 10930/1-1 
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MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan ve tüm bölümlerinde “Flipped 

Classroom/Learning” öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 23. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 
maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki 
açıklama kısmında belirtilen alanda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş 
Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak 1 adet Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır. 

İstenen Belgeler: 
- Başvuru dilekçesi, 
- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 
- YÖK formatlı güncel özgeçmiş, 
- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, 
- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını 

gösteren belge; 
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması. 
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği 

dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması. 
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim 

Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının 
birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, 
bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili 
yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması. 

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 
seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla 
öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak 
geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi 
sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.) 

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, 
yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış 4 
nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı 
Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması 
gerekmektedir. 

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıda belirtilen adrese 
şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.  

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ 
Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No:4 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul 
Tel: 0212 395 36 00   Faks: 0212 395 36 92  E-Posta: mef@mef.edu.tr 
 

FAKÜLTE BÖLÜM/ANABİLİM 
DALI 

KADRO 
UNVANI 

SAYI AÇIKLAMA 

İKTİSADİ İDARİ 
VE SOSYAL 
BİLİMLER 

İşletme Dr. Öğr. Üyesi 1 Pazarlama alanında doktora 
yapmış olmak. Pazarlama 
alanında ulusal ve uluslararası 
bilimsel çalışma ve yayınları 
olmak. 

 
NOT: Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” 

eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek. 10836/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 10771/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 10770/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname

Numarası: 23)

YÖNETMELİKLER
–– Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik İşbirliği Proje Danışmanlık

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/12/2018 Tarihli ve 8219-1 Sayılı

Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/12/2018 Tarihli ve 8219-2 Sayılı

Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/32 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2018/94 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/39 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2018/95 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/40 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2018/96 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/42 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2018/97 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/44 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2018/98 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/46 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2018/99 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/48 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2018/100 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/50 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2018/101 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/11/2018 Tarihli ve 2015/819 Başvuru Numaralı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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