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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü madde-
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu sınavı ile bir bütünleme sınavı
yapılır. Ayrıca, kayıtlı olduğu programın tüm derslerine kayıt yaptırmış, ancak FF harf notu
alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere, FF harf notu aldıkları derslere
sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olmaları koşuluyla, bahar yarıyılı bütünleme
sınavlarından sonra yılda bir kereye mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavına girme
hakkı tanınır. Mezuniyet üç ders sınavı ile ilgili usul ve esasları belirlemeye Fakülte Kurulu
yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/11/2011 28104
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 17/1/2013 28531
2- 19/12/2013 28856
3- 11/1/2015 29233
4- 10/9/2015 29471
5- 27/6/2016 29755
6- 20/3/2017 30013
7- 28/6/2017 30108
8- 22/10/2017 30218

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

24 Haziran 2019
PAZARTESİ

Sayı : 30811



Gazi Üniversitesinden:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların
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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü, 
d) Üniversite: Gazi Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının

niteliğini artırmak üzere çalışmalar yapmak.
b) Başta Üniversiteye bağlı birimler olmak üzere, kamu ve özel kurumların talepleri

doğrultusunda araştırma, eğitim, sınav ve danışmanlık hizmetleri sunmak.
Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur: 
a) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına yönelik ölçme ve de-

ğerlendirme konusunda danışmanlık ve eğitim vermek. 
b) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına yönelik sınav hizmeti

vermek.
c) Üniversiteye bağlı birimler ile ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurumlara, talepleri

doğrultusunda, eğitim-öğretime yönelik seçme, sınıflama, yerleştirme, araştırma, danışma ve
rehberlik, öğretimi geliştirme ve benzeri amaçlarla kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi
ve uyarlanması çalışmalarını yapmak. 

ç) İç ve dış paydaşların veri toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve rapor edilme-
sine yönelik ihtiyaçları için eğitim, hizmet ve ürün sağlamak.

d) Üniversiteye bağlı birimlerde, çeşitli kamu ve özel kurumlarda ölçme ve değerlen-
dirme çalışmaları gerçekleştirmek; talep edildiğinde sınav, hizmet içi eğitim gibi yapılmakta
olan ölçme ve değerlendirme çalışmalarının niteliğini artırmak amacıyla danışmanlık hizmeti
sunmak.
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e) Üniversite kapsamında yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetlerinin niteliğini ar-
tırmak için etkinlikler düzenlemek ve ürün oluşturmak.

f) Üniversite adına düzenlenecek olan sınav etkinliklerinin koordinasyonunu ve kont-
rolünü üstlenmek. 

g) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak gerektiğinde ölçme
ve değerlendirme ile ilgili kongre, çalıştay, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,
kitap, broşür, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

ğ) Merkez faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için internet sitesi kurmak,
sınav katılımcıları ve sınav hazırlayıcılarına yönelik olarak bilgilendirici, açıklayıcı, basılı veya
elektronik kitap, kitapçık, kılavuz, makale ve raporlar hazırlamak. 

h) Bilgisayar ortamında test uygulamalarının yapılabilmesi için sınav salonları oluştur-
mak, bu salonların güvenliğini sağlamak, sınavları yürütmek, uygulanan sınavlara ilişkin veri
çözümlemesi yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür. 
b) Yönetim Kurulu. 
c) Danışma Kurulu. 
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı so-
rumludur. 

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür
görevlendirilir. 

Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek. 
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak. 
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak. 
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak. 
d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak. 
Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ile Üniver-

site öğretim üyesi veya öğretim görevlileri olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim
Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine düzenli olarak en az iki ayda bir toplanır.
Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar
alır. Eşitlik durumunda, merkez müdürünün oyuna üstünlük tanınır.

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak. 
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak. 
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak. 
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ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları
belirlemek. 

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe
sunmak. 

Danışma Kurulu 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri kişiler veya yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir. 

Danışma Kurulunun görevleri 
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır: 
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak. 
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak. 
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak. 
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

kümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.
Yürürlük 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞİMİ UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim
organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organ-
larının görevlerine 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. 
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Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: Harran Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü, 
d) Senato: Harran Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Harran Üniversitesini, 
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer

danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak. 
b) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve

alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek.
c) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp özellikleriyle uyumlu lisans prog-

ramları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmak.
ç) Üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmaları yap-

mak.
d) Üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırarak, öğrencilerin

staj yapabilecekleri kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak.
e) Ulusal ve uluslararası düzeyde Üniversitenin mezunlarının istihdamını sağlamak.
f) Kariyer geliştirme ve planlama ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, yönetmek

ve yönlendirmek. 
Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının nitelik, saygınlık, tercih

edilirlik ve bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, bütüncül bir yakla-
şımla kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon
önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faali-
yetleri koordine ve kontrol etmek.

b) Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş
arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve
geliştirmeye yönelik kurs, sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini
gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek.

c) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliş-
tirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özellikle-
rini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer
danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek ve verilmesini sağlamak.

ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri ve öğrenci konseyi ile iş-
birliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve diğer kariyer etkinliklerini planlamak, düzen-
lemek veya destek vermek.

d) İlgili kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği tesis ederek kurum ve kuruluşların
kariyer geliştirme çalışmalarında gerekli proje ve programların yürütülmesine destek vermek.

e) Merkez programlarına ve hizmetlerine paydaşlar ve ilgili çevrenin ilgisini artırıcı
çalışmalar yapmak.

f) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yö-
nelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

g) Mezun dernekleri ve vakıfları ile işbirliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer
gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek.
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ğ) Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanmak amacı ile Kariyer
Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi oluşturmak ve işletmek.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayın yapmak.
ı) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda özellikle akademik personele yönelik ben-

zer program ve faaliyetleri gerçekleştirmek.
i) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını

teşvik etmek ve desteklemek.
j) Üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme

ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile işbirliği projeleri oluşturmak ve uygulamak.
k) Kariyer geliştirme kapsamı içinde sosyal iş ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar

yapmak.
l) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğrenci-

leri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
m) Kariyer planlama ve geliştirmeyi Üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet

sonrasını kapsayan ve aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bü-
tünsel yaklaşımla ele alarak; bu doğrultuda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

n) Üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Şanlıurfa ili sa-
nayisinde ihtiyaç duyulan alanlarda işsiz gençlere yönelik mesleki beceri eğitimleri düzenlemek
ve firmaların kurumsal yapısını güçlendirmek amacıyla firma yetkilisi ve personellerine yönelik
eğitimler vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür. 
b) Yönetim Kurulu. 
c) Danışma Kurulu. 
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir. 

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üni-
versitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir. 

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. 

Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

(2) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak

ve gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.
c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini

düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.
ç) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağla-

mak.
d) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili yıllık raporların hazır-

lanmasını sağlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve ye-

rine getirilmesini sağlamak.
f) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve yönetmek.
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Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğre-

tim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görev-
lendirilecek beş üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur.  Süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği duru-
munda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz
olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. 

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar: 
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak. 
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak. 
c) Merkezin çalışma planı tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak. 
ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konuların-

daki isteklerini değerlendirip karara bağlamak. 
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek. 
e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, usul ve esaslarını tespit etmek. 
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak. 
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak. 
Danışma Kurulu ve görevleri 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet

alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri
halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üze-
rine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen yirmi üye olmak üzere toplam yirmi üç üye-
den oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye se-
çilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. 

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan ola-
rak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplan-
tıya çağırabilir. 

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır. 

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

hükümleri uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Ekonomi Üniversitesinden:
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2001 tarihli ve 24572 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İzmir Eko-
nomi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel
Koordinatör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Koordinatörünü,” ibaresi yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Mütevelli Heyeti, 6 ncı maddede belirtilen görev ve sorumluluklarının etkin ve verimli
şekilde yerine getirilebilmesi, Mütevelli Heyeti kararlarının icrasının izlenmesi, Üniversitenin
stratejik planı doğrultusunda Mütevelli Heyeti ile akademik ve idari birimler arasında koordi-
nasyonun sağlanması için tam veya yarı zamanlı hizmet almak üzere bir öğretim üyesini da-
nışman olarak atayabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6/B maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti

Başkanı yürütür.
—— • ——

Lokman Hekim Üniversitesinden:
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği

Fakültesinde eğitim-öğretim, öğrencilerin kayıtları, sınav, pratik ve klinik uygulamalarda uy-
gulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

öğrencilerinin kabul ve kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faali-

yetlerin süre ve tarihlerini,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim ve benzeri konularda yardımcı olan öğretim

elemanını,
ç) Dekan: Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
d) Ders kurulu: Dönem I, II ve III'te belli bir konu başlığı altında, ilgili bilim alanlarının

birbirini tamamlayacağı şekilde yapılandırılmış derslerden oluşan eğitim modülünü,
e) Dönem: Bir eğitim-öğretim yılını,
f) Dönem koordinatörü: Diş hekimliği eğitim müfredatının kendi dönemini ilgilendiren

kısmında, değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve öğ-
rencilere danışmanlık verilmesinden sorumlu Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-
kültesi öğretim üyesini,

g) Dönem notu: Her kurul dışı ders, ders kurulu ve klinik uygulamalardan 100 üzerinden
alınan notun ilgili AKTS’leri ile çarpımları toplamının o dönemdeki toplam AKTS' ye bölün-
mesi ile elde edilen sayıyı,
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ğ) Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu: Başkan, başkan yardımcısı, dönem koor-
dinatörleri ile gerektiğinde katılabilecek yeni koordinatörlerden oluşan Lokman Hekim Üni-
versitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulunu,

h) Ek sınav: Azami süre sonunda ilişiği kesilmeyen ancak diploma almaya hak kaza-
namayan öğrencilere tanınan sınav hakkını,

ı) Eşdeğer ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki herhangi bir ders ile en az aynı
haftalık ders saatine sahip olan ve Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yöne-
tim Kurulu kararı ile o dersin yerine sayılabilir nitelikte bulunan dersi,

i) Fakülte: Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
j) Fakülte Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kuru-

lunu,
k) Fakülte Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yö-

netim Kurulunu,
l) Genel Koordinatör: Diş Hekimliği müfredatının planlanması, yürütülmesi ve ölçme

değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu öğretim
elemanını,

m) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı
yenilenmeyen ve hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

n) Klinik uygulama (staj): Dönem IV ve V'de klinik eğitim amaçlı, kuramsal eğitime
ek olarak beceri ve tutum eğitiminin de verildiği, değişik anabilim dallarında rotasyon şeklinde
yapılan eğitim modüllerini,

o) Kurul dışı ders: Tüm dönemlerde, ders kurulları dışında kalan dersleri,
ö) Mütevelli Heyeti: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
r) Pratik uygulama: Dönem I, II, III’te yaptırılan uygulamalı dersleri,
s) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,
ş) Senato: Lokman Hekim Üniversitesi Senatosunu,
t) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurduğu

halde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca, ilişiği kesilmeyerek öğreni-
mine devam ettirilen öğrenciyi,

u) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,
ü) Üniversite Öğrenci Koordinatörlüğü: Lokman Hekim Üniversitesi Öğrenci Koordi-

natörlüğünü,
v) Üniversitelerarası Kurul: Yükseköğretim planlaması çerçevesinde, üniversitelerin

eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine eden kurulu,
y) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Program Tanımı, Program Kontenjanı,
Üniversiteye Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Program tanımı
MADDE 5 – (1) YÖK ve Üniversitelerarası Kurulun belirlediği temel ilkelere uygun

olarak, beş yıllık diş hekimliği programını yürüten Fakülte, mezunlarını diş hekimi olarak me-
zun eder.

Program kontenjanı
MADDE 6 – (1) Fakülteye alınacak öğrenci sayısı Senato tarafından belirlenir ve Mü-

tevelli Heyetin onayından sonra YÖK tarafından kesinleştirilir.
Üniversiteye öğrenci kabulü ve kayıt
MADDE 7 – (1) Fakülteye ÖSYM tarafından yerleştirilenler, yurt dışı öğrenci kabul

kriterlerine göre başvurusu kabul edilenler, yatay geçiş başvurusu kabul edilenler, özel öğrenci
ile değişim ve hareketlilik programları kapsamında başvurusu kabul edilenler kaydedilir.
ÖSYM tarafından yerleştirilenler dışındaki kabul ve kayıt ile ilgili işlemler YÖK ve Senato ta-
rafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.
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(2) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adaylar, YÖK, ÖSYM ve Rektörlük tarafından be-
lirlenip ilan edilen süre içerisinde, istenen belgelerle, şahsen veya noter tarafından düzenlenen
vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kayıtlarını yaptırırlar.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından başvuran öğrencilerin yurt dışı öğrenci
kabul kontenjanlarına başvurusuna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Türkçe düzeyi
yeterli bulunmayan öğrenciler, istenen diğer koşulları sağlasalar bile Fakültede öğrenime baş-
layamaz.

(4) Disiplin cezasıyla diğer yükseköğretim kurumlarından çıkarılmış olanlar ve belge-
lerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içerisinde gideremeyenlerin ka-
yıtları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına
dayanılarak işlem yapılır. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Süresi içinde kesin kaydını yaptır-
mayan aday hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez.

(5) Fakültede eğitim-öğretim almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretimi ile
ilgili her türlü iş ve işlemleri, her yıl Senatonun onayı ile yürürlüğe giren akademik takvimde
belirtilen süreler içinde Üniversite Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

Eğitim-öğretim ücretleri
MADDE 8 – (1) Fakültede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Ücretler ve ödeme yöntemleri,

her yıl yeni kayıt olacak ve öğrenimine devam etmekte olan öğrenciler için Mütevelli Heyet
tarafından belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, Fakültenin akademik takviminde belirtilen süre
içinde öğretim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğretim ücretlerini belirlenen süre içinde
ödemeyen öğrenciler, kaydını askıya almış öğrenci statüsüne girer, kayıtları yapılmaz ve yeni-
lenmez. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin
bedeli öğretim ücretine dâhil değildir. Bu ücretler, Mütevelli Heyet tarafından ayrıca belirlenir.

(3) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzak-
laştırma cezası alan öğrenciler için uzaklaştırma cezasının süresi, öğrenim süresine dâhil edilir.
Bu öğrencilerin, uzaklaştırma cezasının süresine ve başlama tarihine göre ödemekle yükümlü
oldukları öğretim ücreti Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) İzin alan öğrencinin izinli olduğu dönem/dönemlere ait öğretim ücreti Mütevelli
Heyet tarafından belirlenir.

Yatay geçişler
MADDE 9 – (1) Yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversitelerden (kurum dışı) yatay

geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esaslar, YÖK tarafından belirlenen ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde, Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulunun görüşü alınarak Fakülte
Yönetim Kurulunda karara bağlanır ve Senato onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Yatay geçişler, dönemlik ders esasına dayalı eğitim-öğretim programı uygulanması
nedeniyle sadece dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilir.

(3) Yatay geçiş hakkını kazanmış olan öğrencilerin, yükseköğretim kurumlarından veya
denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerini aktarmak için aka-
demik takvimde belirlenen tarihlerde başvuru yapması gerekir. Eşdeğer dersler, ilgili dersi
veren öğretim elemanının içinde bulunduğu bir komisyonun önerisi ile Fakülte Yönetim Ku-
ruluna sunulur. Uygun bulunması halinde öğrencinin ders sorumluluğu kaldırılır.

Değişim ve hareketlilik programları
MADDE 10 – (1) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında

yapılan anlaşmalar veya program uyarınca öğrenci değişim ve hareketlilik programları uygu-
lanabilir. Bu anlaşmalar ile programların içerik ve kurallarına bağlı olmak şartıyla öğrenciler
yurt dışında eğitime gönderilebilir veya kabul edilebilir. Değişim ve hareketlilik programları,
ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Öğrenciler, değişim ve hareketlilik programlarına bağlı kalınmaksızın, Üniversite
veya Fakülte tarafından imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde yurt dışındaki yükseköğretim
kurumları, tüzel kişilik sahibi tüm resmi veya özel eğitim ve araştırma merkezleri ile işletmelere
Fakülte Yönetim Kurulunun onayı olmak şartıyla klinik uygulama yapmak üzere gönderilebilir.
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(3) Değişim ve hareketlilik programları çerçevesinde katkı paylarının nasıl ödeneceği
ikili anlaşmalara göre yürütülür.

(4) Değişim ve hareketlilik programları ile klinik uygulamalarla ilgili diğer esaslar,
Üniversite tarafından düzenlenen yönerge hükümleri uyarınca Fakülte Yönetim Kurulu kara-
rıyla uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Danışmanlık
MADDE 11 – (1) Diş hekimliği programındaki her öğrenci için ilgili dönem koordi-

natörü ve yardımcıları dönem süresince danışmanlık görevini yürütür. Danışmanlık, genel ko-
ordinatör, dönem koordinatörü ve yardımcılarının uygun gördüğü durumlarda ya da öğrenciden
gelen talep üzerine gerçekleştirilir.

(2) İlgili dönem koordinatörlüğü gerekli gördüğü durumlarda, Eğitim ve Öğretim Ko-
ordinasyon Kurulu üyeleri ile diş hekimliği fakültesi öğretim üyelerinden, Dekanın onayıyla
öğrenciye danışmanlık yapmalarını isteyebilir.

Eğitim ve öğretim ile ilgili diğer hususlar
MADDE 12 – (1) Fakültede verilen eğitim ve öğretimin süresi, eğitim ve öğretim dili,

eğitim ve öğretim şekli, devam zorunluluğu, ders kurulları, klinik uygulamalar ve diğer dersler,
pratik uygulamalar ve telafi, ders muafiyeti, derslerin işlenişi, sınavlar ve başarı notu, dönem
notu ortalamalarının hesabı, mezuniyet başarı dereceleri, başarısızlık durumları, ön koşul ve
dönem tekrarı ile ilgili hususlar Üniversite tarafından düzenlenen yönergede belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma İle İlgili Esaslar

Mazeret
MADDE 13 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için mazeretini geçerli bir belge

ile belgelendirmesi ve bu durumun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.
(2) Senato tarafından belirlenen esas ve usullere uygun olarak kurul dışı dersler için ra-

por alan öğrenci, rapor süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde raporunu Fakülte De-
kanlığına teslim eder. Öğrenci, bu süreler içinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeretli
kabul edilir ve sınavlara giremez. Öğrenci, ancak rapor bitiminden sonra mazeret sınavlarına
girebilir. Raporlu süreler öğrencinin devamsız bulunduğu süreler içinde sayılır.

(3) Mazeret hakkının Fakülte Yönetim Kurulunca kabulüne ilişkin esaslar Fakülte ta-
rafından düzenlenen yönergede belirlenir.

İzinli sayılma
MADDE 14 – (1) İzin ile ilgili mevzuat, 2/12/2018 tarihli ve 30613 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen hükümlere göre yapılır.

Kayıtsız öğrenci statüsü
MADDE 15 – (1) Kaydını yenilemeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler.

Kayıtsız öğrenci, öğrencilik haklarını kaybeder, kaydolmadığı derslere devam edemez, bu ders-
lerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl
öğrenim süresinden sayılır. Kayıtsız öğrencilerin yeniden kayıtları ile ilişik kesme işlemleri
2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri ile YÖK ve Senato tarafından
belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Yarıyıl kayıtları ile ilgili diğer hususlarda Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans,
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri esas alınır.

Kayıt sildirme
MADDE 16 – (1) Kayıt sildirme ile ilgili işlemler, Lokman Hekim Üniversitesi Ön li-

sans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen hükümlere
göre yapılır.
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Diploma ve diploma eki
MADDE 17 – (1) Diş hekimi diploması ve diploma eki, beş yıllık diş hekimliği eğitimi

programını başarı ile tamamlayanlara verilir. Diplomaya unvan yazılmaz.
Onur/yüksek onur öğrenciliği
MADDE 18 – (1) Dönem geçme notu 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-4.00

olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak kabul edilir.
(2) Bu öğrencilerin listesi, Üniversite Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından her dö-

nem sonunda ilan edilir.
(3) Üniversite Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan başarı belgeleri öğ-

rencilere verilmek üzere Fakülte Dekanlığına gönderilir. Bu durum öğrencinin diploması ile
diploma ekinde belirtilir.

(4) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası alan öğrenciler bu
kapsam dışında tutulur.

Mezuniyet derecesi
MADDE 19 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet dereceleri ağırlıklı not ortalaması

alınarak hesaplanır. Mezunların başarı sıralamasını belirlemede; yıl kaybı olmayan, ders ku-
rullarından bütünlemeye kalmadan doğrudan sınıfı geçen öğrenciler esas alınır.

Azami süre
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, kayıt oldukları akademik yılbaşından başlamak üzere,

her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, diş hekimliği eğitim ve öğrenimini
azami sekiz senede tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan
öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır. Azami süre bitiminde klinik uygulaması
bulunmayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Azami süre içinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez an-
cak ilişikleri de kesilmez. Bu durumda 15 inci maddenin birinci fıkrasının hükümleri uygulanır.
Üst üste dört yıl kayıt yenilemeyen öğrencilerin, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve
YÖK’ün onayı neticesinde Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(3) Azami süre sonunda 1 inci fıkraya göre ilişiği kesilmeyen ancak bu Yönetmelik hü-
kümlerine göre diploma almaya da hak kazanamayan öğrenciler, başarısız oldukları klinik uy-
gulamalardan, Fakülte Dekanlığınca belirlenen dönemde açılan ek sınavlara girerler. Bu sınav-
lar sonucu başarısız klinik uygulama sayısı altı veya daha fazla olan öğrencilerin Üniversite
ile ilişikleri kesilir.

İlişik kesme
MADDE 21 – (1) 20 nci maddede belirtilen ek süreler içinde diploma almaya hak ka-

zanamayan uzatmalı öğrencilerin 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre Üniversite ile ilişikleri
kesilir.

(2) Açılacak sınavlara, üst üste toplam üç eğitim-öğretim yılı süresince hiç girmeyen
öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012

tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/37)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/31)

MADDE 1 – 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal

Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2016/37)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“bb) Yapı kayıt belgesi: İlgili mevzuatı gereğince aranan koşullar saklı kalmak koşulu

ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamında alınan

belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(8) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yö-

nelik altyapı sistemleri hariç, bütün başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe des-

teği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için, alınmış veya

alınacak olan yapı ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi ve/veya yapı kayıt belgesinin mutlaka

başvuru konusu ile uyumlu olması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yapı

kullanma izin belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya yapı kayıt belgesi” ibaresi ek-

lenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Makine ekipman alımlarında, deney raporu, TSE ve/veya CE Belgesi veren kuru-

luşların istenilen bu belgeleri düzenleyemediklerini yazılı olarak bildirmeleri durumunda, hi-

beye esas bütçe kapsamında alınan makine ve ekipmanlar özel imalat makinaları kapsamında

sayılarak deney raporu, TSE ve/veya CE belgeleri aranmaz.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/10/2016 29864
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/12/2016 29907
2- 31/8/2018 30521
3- 30/3/2019 30730
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2017/22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/32)

MADDE 1 – 13/9/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal

Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2017/22)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“bb) Yapı kayıt belgesi: İlgili mevzuatı gereğince aranan koşullar saklı kalmak koşulu

ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamında alınan

belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(8) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yö-

nelik altyapı sistemleri hariç, bütün başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe des-

teği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için, alınmış veya

alınacak olan yapı ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi ve/veya yapı kayıt belgesinin mutlaka

başvuru konusu ile uyumlu olması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yapı

kullanma izin belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya yapı kayıt belgesi” ibaresi ek-

lenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Makine ekipman alımlarında, deney raporu, TSE ve/veya CE Belgesi veren kuru-

luşların istenilen bu belgeleri düzenleyemediklerini yazılı olarak bildirmeleri durumunda, hi-

beye esas bütçe kapsamında alınan makine ve ekipmanlar özel imalat makinaları kapsamında

sayılarak deney raporu, TSE ve/veya CE belgeleri aranmaz.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/9/2017 30179

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 11/11/2017 30237
2- 29/3/2019 30729
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5373 

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

 
 5376 
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Karaman 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5442 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

CER MOTOR KULAĞI ASKI BİYELİ (DÖVME MALZEME) SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/293121 
1- İdarenin a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 
2- İhale konusu işin niteliği,  
     türü ve miktarı : 180 adet Cer Motor Kulağı Askı Biyeli, teknik şartname 

ve resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 
3- İhalenin a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 04.07.2019 - Saat 14:00 
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
04.07.2019 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 5510/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR İLE MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 

ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bilgisayar ile monitör ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve HP, DELL, veya LENOVO markalarından birine 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 (140,00TL) 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 şartnamenin, markasının, ihale dokümanının, 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 28.06.2019 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, teknik şartnamesine ve HP, 

DELL, veya LENOVO markalarından birine 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. 

 5423/1-1 
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1 ADET TRANSKRANİAL MAGNETİK STİMULASYON CİHAZI VE 
1 ADET KELEBEK COİL MODÜLÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No: 2019 /275441 1 ADET TRANSKRANİAL MAGNETİK STİMULASYON 
CİHAZI ve 1 ADET KELEBEK COİL MODÜLÜ ALIMI 

1. İdarenin: 
a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bornova/ 

İZMİR 
c) Telefon: 232 311 21 66  / 232 311 20 14 
ç) Belgegeçer: 232 388 10 74 
d) E- posta : idari@mail.ege.edu.tr 
2. İhale Konusu malın: 
a) Adı: 1 ADET TRANSKRANİAL MAGNETİK STİMULASYON CİHAZI ve 1 ADET 

KELEBEK COİL MODÜLÜ ALIMI 
b) Niteliği, Türü ve Miktarı: Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz 

Alımları - 1 Adet 
c) Teslim Yeri: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
d) Teslim Tarihi: 60 (Altmış) takvim günüdür. 
3. İhalenin 
a) Yapılacağı yer: Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale 

Salonu 
b) Tarihi ve Saati: 03.07.2019 Çarşamba 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. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…marka… model… cihazı 
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 
işaretlenmiş olacaktır. 

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 
(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 
teklif dosyasında belgelemelidir. 

4.3.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren 
yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 

5-Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 
oluşan)  en düşük olanıdır. 

6. Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 
6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 
1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları 
teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli 
oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 
eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı 
belgesini sunması zorunludur. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.   
7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.  
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
12. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
13. Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 
usulü ile ihale edilecektir. 5280/1-1 
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JAKBİT VE MONOBLOK BURGU UCU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

T.T.K. İhtiyacı Olarak 3 Kalem Jakbit ve Monoblok Burgu Ucu Alımı 4734 Sayılı 

Kanunun 3/g Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
 

İhale kayıt numarası : 2019/284084 

1-İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı  

ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.259 47 94 - 84    Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@ taskomuru. Gov. tr. 

2- İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi -  Birimi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı 42’ lik Jakbit Uçlar: 

1- 24x16x4 mm. BB20 (sol) (resim no: B-216-D) 

2- 24x16x4 mm. BB20 (sağ) (resim no: B-216-C) 

Monoblok burgu ucu: 

3- 34,3x17x9,65 mm. (resim no: F-585-B ) 

 

Adet 

Adet 

 

Adet 

 

1100 

1100 

 

1650 

Toplam: 3.850 

b) Teslim yeri TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı 

Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi : Jakbit ve monoblok burgu uçları 90 takvim gününde teknik şartnamede 

belirtildiği gibi teslim edilecektir. 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK   

b) Tarihi ve saati : 23.07.2019 Salı – Saat 15: 00 

c) Dosya No : 1917012 
 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin 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, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

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

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler.  

4.3- Firmalar sert metal uçları üreticisi firmaya ait ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim 

Sistemi Sertifikasının fotokopisini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

5. 3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.  

6- İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
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7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/ 

Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 23.07.2019 Salı – Saat 15: 00’ a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için 

kısmi teklif verilemeyecektir. 

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

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

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

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

olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

 5424/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve 

Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira 
bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun 
süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır. 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın; 
 

İl’i İstanbul İlçesi Beyoğlu 
Mahallesi Evliya Çelebi Cadde-Sk.-Mevkii Kuytu Sk.-Refik Saydam Cad. 

Ada 293 Parsel 6-10-11-12-19-21 parseller 
Yüzölçümü 1.448,17 Hisse Miktarı Tam 

Cinsi Arsa-Kagir Gazino Vakfı Sultan Beyazıt Vakfı 
 
İhaleye Konu İş’in; 
 

Adı-Niteliği 
İstanbul-Beyoğlu İlçesi, 293 Ada, 6-10-11-12-19-21 
Parseller, (Arsa-Kagir Gazino) 35 Yıl Süreli Yapım veya 
Onarım Karşılığı Kiralama İşi. 

Mevcut İmar Durumu-Fonksiyonu Otel  
İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) 

Süresi 

35 Yıldır. (Proje ve İnşaat: 3 Yıl + Kullanma-İşletme: 32 
Yıl) İşin süresi ve kira ödemeleri yer teslim tarihi itibariyle 
başlar Ancak yer teslimi tarihi hiçbir şekilde sözleşme 
tarihinden itibaren 12 ayı geçmeyecek olup, bu sürenin 
aşılması halinde dahi işin süresi ve kira ödemeleri 
sözleşme tarihinden itibaren 12. ayın sonunda 
başlatılacaktır. 

Asgari Aylık Kira Bedeli 

1. Yıl Aylık: 80.000,00- (SeksenbinTürkLirası)+(ihale 
artışı) 
2. ve 3. Yıllar aylık kira bedellerinin; Her yıl bir önceki 
yılın kira bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat 
endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim 
oranında) artırılarak,  
4. Yılın başından itibaren Aylık; 300.000,00.-TL 
(ÜçyüzbinTürkLirası)+(ihale artışı)  
5. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna kadar her yıl, bir 
önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat 
endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim 
oranında), artırılarak belirlenecektir. 
Not: İhale sonucu oluşan kira bedeli üzerinden (Yapım-
İnşaat) süresine ait ilk 6 (Altı) aylık kira bedeli peşin 
olarak tahsil edilecektir. 

Tahmin Edilen Bedel 
(Bu bedel Meclis Kararında inşaat 
süresince (İlk 3 vıl) belirlenen kira 
bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin 
toplamıdır.) 

31.625.672,00.-TL 
(OtuzbirmilyonaltıyüzyirmibeşbinaltıyüzyetmişikiTürkLirası) 

Geçici Teminat 948.771,00 TL 
(DokuzyüzkırsekizbinyediyüzyetmişbirTürkLirası)  

İhale Dokümanlarının: (Görüleceği- 
Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) 
Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, 
İnönü Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube 
Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu / İSTANBUL  
Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250)  
e-mail: istanbul@vgm.gov.tr. - İnternet Adresi: 
www.vgm.gov.tr 
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İhale Doküman Bedeli 500,00-TL 

İhalenin Yapılacağı Adres 
Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, 
İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-
Beyoğlu/İSTANBUL 

İhale Tarih ve Saati 16.07.2019 – 14:00 
 
İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar; 
1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) 

maddesine uygun olarak hazırlanmış (Dış Zarf) içerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve 
Saatine Kadar belirtilen adrese Elden Teslim Etmeleri veya Posta Yoluyla Ulaştırmaları 
Gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz.)  

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’ de tebligat için adres beyanı, telefon, fax numarası, 
elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),  

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve 
ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza 
Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.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 sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) Vekaletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi: İstekli adına vekâlet edilmesi 
halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter 
tasdikli vekaletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Bedelinin 
Yatırıldığına Dair Makbuz: Ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu ve ek teminat mektubu 
(Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına Vakıfbank 
Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına 
(İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi 
numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair 
geçici teminat makbuzu. 

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 
uygun olarak hazırlanmış Ortak Girişim Beyannamesi, (Ek:3)  

g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 10’u kadar kullanılmamış nakit 
kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka 
referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- 
düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Tahmin edilen bedelin 
%50’sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 
alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu Müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde 
bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
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kapsamında alınmış “İş Deneyim Belgesi” veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit 
olduğunu gösterir (Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek 
suretiyle fotokopisi) 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde (İş Bitirme Belgesi) 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli (Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi), 

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış (İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi) veya İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal 
konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. 
maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe 
uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.)  

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 
alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 
ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi 
dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik 
Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter 
tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin 
verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin 
internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına 
dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
l) Yer Görme Belgesi: İhale konusu taşınmazın/ların yerinde görüldüğüne dair, ekli 

örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7), 
m) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde 

hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde 
hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir. 

2- Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki 
belgeleri temin etmekle mükelleftir.  

3- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 
veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

4- İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece 
tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5- Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 
bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.  

6- İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik 
yapılamaz.  

7- Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 
8- İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/ 
incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

9- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
İLAN OLUNUR. 5487/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI, 30 YIL SÜRELİ KİRALAMA MODELİ İLE  

YURT YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf 

taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 
mevcut imar durumuna göre yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkarılmıştır. 

İLİ : Bursa 

İLÇESİ : Osmangazi 

MAHALLESİ-KÖYÜ  : Selçukhatun 
CADDESİ : Gökdere 

ADA NO : 5322 

PARSEL NO : 3  

YÜZÖLÇÜMÜ : 1276,94 m² 
CİNSİ  : Arsa 

İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi 

gereği Kapalı Teklif Usulü.  

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ  : 4.586.268,95 TL (Dörtmilyonbeşyüzseksenaltıbin 
ikiyüzaltmışsekizTürkLirası Doksanbeş Kuruş)   

MUHAMMEN KİRA BEDELİ  : Sözleşme tarihinden itibaren 1. Yıl aylık kirası 

885,00 (Sekizyüzseksenbeş) TL, 2. Yıl aylık kirası 1. Yıl aylık kirasının ÜFE oranında artırılması 

suretiyle belirlenecek tutar, 3. Yıl için için aylık 8.850,00 (Sekizbinsekizyüzelli) TL’nin, önceki 2 
yılın ÜFE oranında artırılması suretiyle belirlenecek tutar, 4. Yıldan itibaren bir önceki yıl aylık 

kira bedelinin ÜFE oranında artırılmak suretiyle 23. Yılın sonuna kadar devam ettirilerek 

belirlenecek tutar, 24. Yılda aylık 22.125,00 (Yirmiikibinyüzyirmibeş) TL’nin, sözleşme 

tarihinden itibaren oluşan ÜFE oranlarının ilave edilmesiyle belirlenecek tutar,  25. Yıldan 
itibaren sözleşme süresinin sonuna kadar bir önceki yılın aylık kirasının ÜFE oranında artırılması 

suretiyle belirlenecek tutar, 

GEÇİCİ TEMİNAT : 137.588,07 TL  (Yüzotuzyedibinbeşyüzseksensekiz 

Türk Lirası yedi kuruş) 
İHALE TARİH VE SAATİ : 11.07.2019 Perşembe günü saat 14:30  

İŞİN ADI  VE NİTELİĞİ  : Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan ve 

yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı taşınmaz üzerine, Vakıflar Meclisinin 20.09.2016 tarihli ve 

406/408 nolu kararı esas alınarak 01.07.2016 tarih ve 89243403.756/1592 sayılı Başbakanlık 
Onayına istinaden şartnamesinde belirtilen koşullarla yapım karşılığı, 30 yıl süreli kiralama 

modeli ile yurt yapılması. 

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan ve yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı, 

Vakıflar Meclisinin 20.09.2016 tarihli ve 406/408 nolu kararı esas alınarak 01.07.2016 tarih ve 
89243403.756/1592 sayılı Başbakanlık Onayına istinaden taşınmazın;  
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I. Şartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Hocahasan Mahallesi, Fahri Korutürk 

Caddesi, No:129 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 

binasında görülüp temin edilebilecektir. 

İrtibat için: Tel: 0 224 272 4110-11  Faks: 0242 272 41 14 

II.   İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası 

Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

III. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale 

tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

IV. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için detayları şartnamesinde belirtilen aşağıda 

sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, şartname eki (Ek:1) örneğe uygun İletişim Bilgi Formu , 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Şartname eki (Ek:2) örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu  veya geçici teminat 

bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu, 

f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartname eki (Ek:3) örneğe uygun Ortak 

Girişim Beyannamesi 

g) Tahmin edilen bedelin % 10' u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir şartname eki (Ek:4) örneğe uygun Banka Referans Mektubu  (Banka referans 

mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- 

düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50' den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 

İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal 
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konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi şartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair şartnameye ekli örneğe 

uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5) 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, şartname eki (Ek:6) örneğine uygun 

İhalelerden Yasaklılık Durum Formu, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair 100,00 TL tutarında banka dekontu, 
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, şartname eki (Ek:7) örneğine 

uygun Yer Görme Formu , 

m) Şartnamenin 11. maddesine göre hazırlanmış, şartname eki örneğe uygun teklif 
mektubu (Ek-8)   

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir.  
Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine 

isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en 

geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır. 
Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm 

aşamalarında, nakit para ve/veya bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Ancak teklif edilen nakit para 

toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek 
zorundadır.   

V. Nakit geçici teminat ile ihale dokümanı satın alınma tutarının Bursa Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Bursa Cumhuriyet Şubesindeki TR250001500158007272747249 
IBAN nolu hesabına dekontta işin adının açıkça yazılması suretiyle yatırılması gerekmektedir. 

VI. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 
VII. Bu iş için yapılmış olan ilan bedelleri ile ihale karar pulu damga vergisi ihale 

üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir. 

VIII. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İLAN OLUNUR. 5351/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ELEKTRİK YERALTI 
ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine ait, YG-AG 
elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 
işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Harmancık Mah. Muzaffarettin Gazi Cad. No:2 
Taşköprü / KASTAMONU 

2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi ve Elektrik Yeraltı 

Şebekesi Yapım İşi  
b) Yapılacağı yer : Taşköprü / KASTAMONU 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi : 30/06/2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli (2019 TEDAŞ B.F. ile) : 3.791.465 TL 
f) Geçici Teminatı : 113.743,95TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 
nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 09/07/2019 - Saat  10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) 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 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. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya 
Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Harmancık Mah. 
Muzaffarettin Gazi Cad. No:2 Taşköprü / KASTAMONU adreslerinde görülebilir veya 400 TL 
karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 
Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 5467/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun Kırklareli ilinde sahip bulunduğu AR/TPO/K/E18-c4 pafta 

no’lu petrol arama ruhsat sahasına 20 hektarlık sahanın ilavesi için 14.06.2019 tarihli dilekçesiyle 
müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci 
fıkrası gereğince ilan olunur. 5453/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
Aşağıda 2018 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 

Bursa Onyedinci Noterliği 02.08.2019, Beşiktaş Yirmiyedinci Noterliği 17.08.2019 ve Üsküdar 
Otuzbirinci Noterliği 28.08.2019 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
 

SIRA 
NO: NOTERLİĞİN ADI: 

2018 YILI GAYRİSAFİ 
GELİRLERİ 

1- BEŞİKTAŞ YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ 2.607.453,27.-TL. 
2- BURSA ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ 3.522.133,58.-TL. 
3- ÜSKÜDAR OTUZBİRİNCİ NOTERLİĞİ   582.885,77.-TL 

 5509/1-1 
—— • —— 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 

48. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 
yönetmelik hükümleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz 
(www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. 

İlan olunur. 
 

İlan 
No 

Birim/Bölüm/ABD/ 
Program 

Kadro 
Adedi Derece Unvan Özel Şartlar 

19027 
Fen-Edebiyat Fakültesi 

Sosyoloji 
Uygulamalı Sosyoloji 

1 1 Profesör 

Sosyoloji alanında doçent 
unvanı almış olup kimlik ve 
kültür sosyolojisi alanında 
uygulamalı çalışmalar yapmış 
olmak. 

19028 
İlahiyat Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri 
Arap Dili ve Belagatı 

1 1 Profesör 

İlahiyat alanında doçent 
unvanı almış olup Belagat, 
Arap Belagat Tarihi, Edim 
Bilim ve Hicac alanlarında 
çalışmalar yapmış olmak 

19029 
Fen-Edebiyat Fakültesi 

Doğu Dilleri ve Edebiyatları 
Arap Dili ve Edebiyatı 

1 2 Doçent 

Filoloji alanında doçent unvanı 
almış olup Arap Dili ve 
Edebiyatı alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 

 5504/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 63 ada, 15 parsel üzerindeki 223451 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı olan Hülya GÜNEYTEPE 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20455, Oda Sicil No: 57685) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 04.04.2019 tarihli ve 

E.2018/2096-K.2019/734 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hülya GÜNEYTEPE hakkında tesis 

edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 18.06.2019 tarihli ve 140636 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  5511/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 63 ada, 15 parsel üzerindeki 223451 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı olan İlknur TARLABAZ 

ÖZOBUT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60068) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 04.04.2019 tarihli ve E.2018/2095-

K.2019/727 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli 

ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İlknur TARLABAZ ÖZOBUT hakkında tesis edilmiş olan 

idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 18.06.2019 tarihli ve 140738 sayılı Makam Olur’u 

ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  5511/2/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 80 ada, 12 parsel üzerindeki 223452 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı olan Yakup MUTLU (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53966) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 04.04.2019 tarihli ve E.2018/2115-K.2019/731 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile Yakup MUTLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş 

ortaklığına ilişkin kısmı 18.06.2019 tarihli ve 140901 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  5511/3/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi 
kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde 
öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik 
Personel İstihdam Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları 
yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana 
konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

 
Fakülte/ 

Yüksekokul Bölümü Kadro Unvanı 
Kadro 
Sayısı Aranan Koşullar 

İşletme 
Fakültesi 

Uluslararası Ticaret 
ve Finans 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

1.Doktora derecesini Uluslararası 
Ticaret ve Finans-Yönetim 
alanında almış olmak. 
2. Finans ve Risk Yönetimi, 
Portföy Yönetimi ve Analizi,  
Finansal Kurumlar ve Pazarlar, 
Finansal Modelleme alanlarında 
araştırma yapmak ve ders vermiş 
olmak 

 
Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler: 
1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 
2. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
3. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları 
yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

4. Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam 
Yönergesi’ ne göre hazırlanacak Ek-1 tablosu,  

5. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları 
(Profesörler için 5 adet elektronik CD ya da flash bellek, 1adet basılı/ Diğer öğretim üyeleri için 3 
adet elektronik CD ya da flash bellek, 1adet basılı) bilimsel dosyaları 

6. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge 
7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
8. Nüfus Cüzdan fotokopisi. 
Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve dosyasında eksik belge 

olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  
Başvuru süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gündür. 
Başvuru Adresi: 
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü 
İnsan Kaynakları Direktörlüğü 
Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No: 17   34083  
Fatih/İstanbul 5452/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 

tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen 
kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır. 

 

Fakülte/ 

Yüksekokul 

Bölüm/Program/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı Nitelik 

ALES/YDS 

Eşdeğeri 

Puanı 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Endodonti 

Anabilim Dalı 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

*Başvuracak adayların Diş 

Hekimliği Fakültesi mezunu 

olması, 

*Endodonti Anabilim Dalında 

doktorasını tamamlamış olması 

beklenmektedir. 

ALES 70 

YDS 80 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

Sanat ve Kültür 

Yönetimi 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

*Başvuracak adayların Yüksek 

Lisansını Sanat Yönetimi alanında 

yapıyor olması, 

*Belgelenebilir en az 3 serginin 

küratörlük görevini üstlenmiş 

olmak ve tamamlamış olması 

beklenmektedir. 

ALES 70 

YDS 50 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

*Başvuracak adayların İngiliz Dili 

ve Edebiyatı Yüksek Lisans 

Programından mezun olması, 

*İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora 

Programı öğrencisi olması 

beklenmektedir. 

ALES 70 

YDS 50 

Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu 

Yazılım 

Geliştirme 

Bölümü 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

*Başvuracak adayların Fizik 

Bölümü lisans mezunu olması, 

*Hesaplamalı Bilim ve 

Mühendislik Alanı vb. alanlarda 

tezli yüksek lisans mezunu 

olması, 

*Lisans veya yüksek lisans 

mezuniyet alanında yada benzeri 

bir alanda doktora öğrenimini 

görüyor olması, 

*Yükseköğretim kurumlarında 

asistanlık deneyimi olması 

beklenmektedir. 

ALES 70 

YDS 80 
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Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu 

Gümrük İşleme 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

*Başvuracak adayların Matematik 

Bölümü lisans mezunu olması, 

*Doktora öğrenimi görüyor olması, 

* Yükseköğretim Kurumlarında 

asistanlık deneyimi olması, 

*MATLAB Mathematica, Eviews, 

C++, R, Microfit, SPSS 

programlarına hakim olması 

beklenmektedir. 

ALES 70 

YDS 50 

 
Başvuru Bilgileri: 
 

Duyuru Başlama Tarihi İlanın resmi gazetede yayımlandığı tarihtir. 

Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi Son Başvuru Tarihi, Başvuru Adresi, Ön 

Değerlendirme Tarihi, Sınav Giriş Tarihi ve 

Detayları, Son Değerlendirme Tarihi 

üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinden, 

duyurular bölümünden açıklanacaktır. 

Kabul Edilecek Başvuru Şekli Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir 

şekilde iade edilmez.) 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.yeditepe.edu.tr 

 
Genel şartlar: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 

ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 

eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 

kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 

dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 

yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 

http://www.yeditepe.edu.tr/
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yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 

istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

Özel Şartlar: 

a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz 

beş yaşını doldurmamış olmak gerekir 

b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 

c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak şartı aranır. 

İstenen Belgeler: 

1- Başvuru dilekçesi, 

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi  

3- 1 adet fotoğraf,  

4- Özgeçmiş,  

5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı 

ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 

6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,  

7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,  

8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi  

Önemli Notlar: 

a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime 

ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. 

Muafiyet: 

a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.  

b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası 

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 

başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 5469/1-1 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 24 Haziran 2019 – Sayı : 30811 

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 

12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik 
Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 
kadrolarına eleman alınacaktır. 

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma 
Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik 
Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca 
araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat 
eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde 
devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite 
Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan 
CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. 

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: 
1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini, 
2- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet 

Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için 
olacak), 

3- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), 
4- Adli Sicil Kaydı, 
5- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar 

(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 
6- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 
7- Kimlik Fotokopisi 
8- Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir. 
Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, 

Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış 
olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. 

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: 
1- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet 

Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için 
olacak), 

2- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), 
3- Adli Sicil Kaydı, 
4- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar 

(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 
5- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 
6- Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya 

Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 
Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil 
Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF 
formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. 
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NOTLAR: 
1- İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 
2- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları 

gerekmektedir. 
3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 
4- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 
5- Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili 

birimlere yapılacaktır. 
6- İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 

15. gündür. 
7- Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. 
8- Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama 
Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir. 

9- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik 
eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen 
%20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

10- Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına 
girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan 
Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik 
Birimine iletmeleri gerekmektedir. 

11- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. 
DUYURULUR. 
 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 
   

Anesteziyoloji ve Reanimasyon DOÇENT 1 
 

Ortopedi ve Travmatoloji DOÇENT 1 
Spor yaralanmaları ve Cerrahisi 
alanında bilimsel çalışmalar yapmış 
olmak. 

Tıbbi Mikrobiyoloji DOÇENT 1 
Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Viroloji 
Yan Dal Uzmanlığını almış olmak. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları DOÇENT 1 
Çocuk Romatolojisi Yan Dal 
Uzmanlığını almış olmak. 

Genel Cerrahi DOÇENT 1 
Endokrin Cerrahisi alanında 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Üroloji 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 
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EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Eskiçağ Tarihi DOÇENT 1 
 

FEN FAKÜLTESİ 

Biyoteknoloji PROFESÖR 1 
 

Biyoteknoloji 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 
 

Çevre Biyolojisi ve Ekolojisi PROFESÖR 2 
 

Moleküler Biyoloji ve Genetik PROFESÖR 1 
 

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği DOÇENT 1 
 

İKTİSAT FAKÜLTESİ 

Çalışma Ekonomisi 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 
Ücret ve Asgari Ücret alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Pazarlama 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Tüketicilerin Teknolojik Yenilikleri 

Benimseme Süreci ve Teknoloji 

Kabul Modeli alanlarında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası 

İktisat 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Sektörel Düzeyde Dış Ticaret 

Analizi alanında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

İŞLETME FAKÜLTESİ 

Finans PROFESÖR 1 
 

Finans 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 
 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

Genel Gazetecilik PROFESÖR 1 
 

Araştırma Yöntemleri 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 
 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Mimarlık PROFESÖR 1 

Kentsel ve kırsal alanlarda koruma 

ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. 
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ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 

Ceza İnfaz ve Güvenlik 

Hizmetleri 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Üretim Yönetimi alanında Doktora 

eğitimini tamamlamış olup, Bilişim 

Teknolojileri, Veri Madenciliği 

alanlarında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

DEVLET KONSERVATUVARI 

Etno Müzikoloji ve Folklor PROFESÖR 1 
 

Yaylı Çalgılar PROFESÖR 1 
 

Yaylı Çalgılar DOÇENT 1 
 

Yaylı Çalgılar 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 
 

Genel Müzikoloji DOÇENT 1 
 

Geleneksel ve Modal Müzikler DOÇENT 1 
 

ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ 

Aile Sağlığı PROFESÖR 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

alanında uzmanlığını almış, İleri 

Yaşam Desteği Eğitici Sertifikasına 

sahip olmak. 

Aile Sağlığı PROFESÖR 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

alanında uzmanlığını almış, 

Çocuklarda kognitif fonksiyonlar 

üzerine bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. 

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 

Türk Sanatı Tarihi PROFESÖR 1 
 

AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

Genetik PROFESÖR 1 
 

Laboratuvar Hayvanları Bilimi 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 
 

İmmünoloji 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 
 

 5500/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI 

I. GENEL BİLGİLER 
Başkanlık, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 

yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavı ile 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli 
alacaktır. 

Sözleşmeli Bilişim Personelinin seçilmesi ve istihdam edilmesi 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmeliği” uyarınca yapılacaktır. 

Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlık elektronik ağ adresi (www.ytb.gov.tr) 
üzerinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme 
yapılmayacaktır. 

Başvuru esnasında istenen evrakların eksik olması ya da yetersiz bilgi içermesi 
durumunda yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 

İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla iletişime 
geçilebilecektir. 

Adres: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 
Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No:145, 06520 Balgat/Çankaya/ANKARA 
E-posta: sinav@ytb.gov.tr 
Tel: +90 312 218 40 00 
II. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartlara haiz 

olmak, 
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini 

tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi itibari ile en az bir 
sene daha askerliğini tehir etmiş olmak, 

• Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik 
düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak, 

• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak, 
• Sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olması beklenilen konularda daha önce çalışılan 

işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmek, 
• Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmak kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 
III. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI (NİTELİKLER) 
A. Kıdemli Yazılım Uzmanı 
• Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

• Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve 
geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak, 
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•.NET/C#/ASP.NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 5 (beş) yıl 
deneyimli olduğunu belgelemek, 

• Tercihen Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) - MCSA: Web Applications 
sertifikasına sahip olmak, 

• Çok İyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine 
sahip olmak, 

• Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Araçları (GIT, TFS) hakkında tecrübeye sahibi 
olmak, 

• MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak, 
• T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak, 
• Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping 

(ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak, 
• Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve 

Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, 
Javascript, AJAX, JQuery) konularında tecrübeye sahibi olmak, 

• Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek, 
• DevOps, Continuous Integration ve Continuous Delivery süreçlerinde tecrübe sahip 

olmak, 
• Kendo UI of Telerik veya DevExpress kütüphanelerinden en az birinde uygulama 

geliştirmiş olmak, 
• ASP.NET MVC ile çok kullanıcılı bir projede uygulama geliştirmiş olmak, 
•.Net Core hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
• Web Api konusunda geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak, 
• Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak, 
• Tercihen Docker Containers ve Microservices hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
• Yazılım takım liderliği yapabilecek bilgi ve deneyime sahip olmak, 
• Bulut Uygulama hizmetleri (PaaS, SaaS, IaaS) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak 

öncelikli tercih sebebidir. 
B. Yazılım Uzmanı 
• Fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri 

fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve 
fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

• Bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile 
bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak, 

•.NET/C#/ASP.NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl 
deneyimli olduğunu belgelemek, 

• İyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip 
olmak, 

• Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Araçları (GIT, TFS) hakkında tecrübeye sahibi 
olmak, 

• Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak, 
• MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak, 
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• T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak, 
• Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping 

(ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak, 
• Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve 

Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, 
Javascript, AJAX, JQuery) konularında tecrübeye sahibi olmak, 

• Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek, 
• Tercihen DevOps, Continuous Integration ve Continuous Delivery süreçlerinde tecrübe 

sahip olmak. 
C. Sistem Uzmanı 
• Fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri 

fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve 
fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

• Sistem uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 
• Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, 
• Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi 

sahibi olmak, 
• Windows Server, Hyper-V, Cluster yapılandırma, Active Directory, Exchange, 

Sharepoint, IIS, DNS, DHCP, Group Policy konularında kurulum ve yönetim deneyimine sahip 
olmak 

• System Center Configuration Manager (SCCM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda 
bilgi ve tecrübe sahibi olmak 

• Powershell scripting konusunda konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak 
• Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log 

inceleme konularında tecrübeye sahip olmak, 
• İş sürekliliği veya felaketten kurtarma sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde 

görev almış olmak, 
• Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü, gelişmeye açık, araştırmacı, hızlı 

öğrenen ve sonuç odaklı çalışabilmek. 
IV. BAŞVURULARIN YAPILMASI 
Giriş sınavı başvuruları 24.06.2019 tarihinde saat 09:00’da başlayacak ve 08.07.2019 

tarihinde saat 18:00’da sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresli 
internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda 
iletilecek belge örnekleri şunlardır: 

 
BELGE AÇIKLAMA 

a) Özgeçmiş  
b) Mevcut Görünümü Yansıtan Vesikalık  
Fotoğraf 

 

c) Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren 
Belgeler 

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. 
Buna göre: 
1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK 
hizmet dökümü, 
2) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için 
kurumdan alınacak belge, 
Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans 
mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate 
alınacaktır. 
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ç) Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda 
belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren 
belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili 
alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu 
hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde 
kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi 
bilgileri detaylı olarak içeriyor olması 
gerekmektedir. 
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, 
bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş 
yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz 
konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan 
diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları 
birimlerinden en az biri tarafından ıslak 
imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak 
onaylatılacaktır. 
 
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren 
belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, 
e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon 
bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer 
alıyor olması gerekmektedir. Başvuru 
değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve 
belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu 
bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya 
tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan 
bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse 
adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

d) KPSS Sonuç Belgesi Varsa KPSS puanını gösteren belgenin aslı, 
fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı. 

e) Yabancı Dil Belgesi Varsa İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını 
gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da 
bilgisayar çıktısı. 

f) Mezuniyet Belgesi Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK 
onaylı denklik belgesi, (Denklik işlemleri 
devam eden adaylar, YÖK’e denklik başvurusu 
yaptıklarına dair belgeyi ibraz edeceklerdir.) 

g) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği 
bulunmadığına ilişkin belge 

Belge terhis durumunu, muafiyet durumunu 
veya son başvuru tarihi itibariyle askerlik 
hizmetinin en az 1 (bir) yıl ertelenmiş olduğunu 
gösterir nitelikte olacaktır. (e-Devlet’ten alınan 
çıktılar kabul edilecektir.) 
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ğ) Sertifikalar Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda 
istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren 
belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış 
olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile başvuruda 
bulunulması halinde belgenin bir örneği 
Başkanlık tarafından tasdik edilerek aslı iade 
edilecektir. 
 
Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun 
belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama 
yöntemleriyle Başkanlık tarafından 
doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların 
doğrulanabilmesi için sertifika numarası, 
sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama 
şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın 
sorumluluğundadır. 
 
Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın 
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika 
dikkate alınmayacaktır. 

 
V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü ve 

uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’inin ve Yabancı Dil 
puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan 
başlanarak başvurulan her pozisyon için ataması yapılacak personel sayısının on katı kadar aday 
sınav için çağrılacaktır. (Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+ (Yabancı 
Dil Puanı × 0,30)]) 

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) 
olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 
0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. 

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birini tercih edebilecektir. 
Her bir pozisyon için en yüksek puandan başlanarak “VII. Sözleşme Ücretleri” 

bölümünde verilen tabloda yer alan “Sınava Çağrılacak Aday Sayısı” sütununda belirtilen sayı 
kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar 
puanlarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip 
birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. 

Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlık 
internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya 
tebligat yapılmayacaktır. 
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Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 3 (üç) iş günü içerisinde Başkanlığa 
elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate 
alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde 
değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu 
itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç 1 
(bir) iş günü içerisinde Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilan 
edilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat 
yapılmayacaktır. 

VI. SINAV 
Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan 

üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen 
pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak, asıl aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir. 

Sınav konuları, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun 
olarak bu ilanın “III. Başvuru Özel Şartları (Nitelikler)” bölümünde tanımlanan her bir pozisyon 
için belirtilen tüm konular ve hususlardır. 

Sınav yeri ve tarihleri Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilân edilecektir. 
Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VII. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında 
belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Başkanlık aylık brüt 
sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Pozisyonlara göre alınacak kişi sayısı ve ücretler aşağıdaki tabloya göre uygulanacaktır. 
 

ALINACAK KİŞİ 
SAYISI 

SINAVA ÇAĞIRILACAK 
ADAY SAYISI POZİSYON 

AYLIK BRÜT 
SÖZLEŞME ÜCRETİ 
KATSAYI TAVANI 

1 10 
Kıdemli 

Yazılım Uzmanı 
3 

1 10 Yazılım Uzmanı 2 
1 10 Sistem Uzmanı 2 

 
VIII. SONUÇLARIN DUYURULMASI 
Yapılacak sınavın sonuçları Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilân 

edilecektir. 
Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav 

sonuçlarına Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde 
yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 
(yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve 
ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik 
olması durumunda güncel listeler Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilân 
edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır. 

 5505/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Harran Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (No: 2019/31)

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (No: 2019/32)

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


