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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Altınbaş Üniversitesinden:

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ALMANCA HAZIRLIK

PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek-

okulu Almanca hazırlık programı kapsamında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Al-

manca hazırlık programı kapsamında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri

kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Almanca hazırlık programı: Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Al-

manca hazırlık programını,

b) Köln programı: Çift diplomaya yönelik Köln Üniversitesi ile yürütülen uluslararası

ortak eğitim-öğretim lisans programını,
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c) Köln program direktörlüğü: Uluslararası ortak lisans programı direktörlüğünü,

ç) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Altınbaş Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,

f) Yabancı Diller Yüksekokulu: Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

g) Yönetim Kurulu: Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kuru-

lunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Almanca hazırlık programı

MADDE 5- (1) Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen Almanca hazırlık progra-

mının amacı tamamen veya kısmen Almanca dilinde yürütülen lisans programına yeni kabul

edilen öğrencilerin Almanca bilgilerini Üniversitedeki dersleri takip edebilecek düzeye (B2.2

seviyesine) getirmektir.

(2) Almanca hazırlık programına Üniversitede tamamen veya kısmen Almanca dilinde

yürütülen lisans programı öğrencileri katılabilir. Almanca hazırlık programında eğitim yaz oku-

lunda da uygulanır.

(3) Almanca hazırlık programının eğitim süreleri her yıl Senato tarafından onaylanan

akademik takvimle belirlenir.

Almanca yeterlik sınavı ve muafiyet

MADDE 6- (1) Tamamen veya kısmen Almanca dilinde yürütülen lisans programlarına

yeni kabul edilen öğrencilerin tamamı, Almanca hazırlık programına A1 seviyesindeki başlan-

gıç kurundan başlarlar.

(2) Aşağıdaki öğrenciler akademik yıl başında Köln Üniversitesinin belirlemiş olduğu

akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresi içerisinde ibraz etmek koşulu ile Almanca ha-

zırlık programından muaftır:

a) Köln Üniversitesi B.2.2 Almanca Dil Sertifikasına (Lehrbereich Deutsch als Fremds-

prache  der Universität zu Köln) sahip olanlar.

b) DSH (Deutsche sprachprüfung für den Hochschulzugang) 2 veya 3 belgesine sahip

olanlar.

c) TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) 4 veya 5 belgesine sahip olanlar.

ç) DSD II (Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe) bel-

gesine sahip olanlar.

d) Yukarıdaki bentlerde sayılan eşdeğeri olan sertifika (Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak

Çerçeve Programına akredite edilmiş sertifika) sınavları belgelerine veya Köln Üniversitesi

tarafından kabul edilen dil seviyesi sertifikalarına sahip olanlar.

(3) Almanca hazırlık programında A1’den B2’ye kadar olan kurların herhangi birinden

muafiyet talep eden öğrenciler, bu taleplerini Goethe Enstitüsünden ve/veya uluslararası ge-

çerliğe sahip ilgili kura ait bir dil seviyesi sertifikası getirerek akademik yıl başında Yabancı

Diller Yüksekokuluna sunarlar. 
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(4) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamına giren sınavlarda ve kur sertifikası sınavlarında

alınan puanın/derecenin değerlendirmeye alınabilmesinde sınavı yapan kurumlar tarafından

belirlenen belge geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın/kur sertifikasının geçerlilik süresinin belli

olmaması halinde bu süre belgenin alındığı tarihten itibaren azami 2 yıldır. 

Eğitim süresi ve ders programı

MADDE 7- (1) Almanca hazırlık programında eğitimin süresi iki yarıyıldır. İki yarıyıl

sonunda başarılı olamayan lisans öğrencileri iki yarıyıl daha hazırlık programına kaydolabilir.

(2) Grupların haftalık ders saatleri her ders yılı başında Yönetim Kurulu tarafından be-

lirlenir. Seviyede başarısız olan öğrencilere seviye tekrarlama hakkı tanınmaz.

Devam durumu

MADDE 8- (1) Almanca hazırlık programında derslere devam zorunludur. Öğrenciler

derslere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdür. Yönetim

Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler

başarısız sayılır.

Değerlendirme, başarı ve devam zorunluluğu

MADDE 9- (1) Almanca hazırlık programını başarıyla tamamlayabilmek için hazırla-

nan program çerçevesinde tüm yükümlülükleri yerine getirmek ve ayrıca her kurun sonunda

yapılacak olan final sınavında başarılı olmak gerekir. Kur geçme şartları, Yönetim Kurulu ta-

rafından kabul edilen uygulama esaslarına göre belirlenir. 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında eş-

değerliği kabul edilen uluslararası sınavlar kur geçme sınavı yerine kullanılmaz. 

(2) Tamamen veya kısmen Almanca dilinde yürütülen lisans programlarına yeni kabul

edilen öğrenciler, birinci akademik yıl sonunda hazırlık programının ileri düzeyini (B2 seviyesi)

başarıyla bitirmeleri ve 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen dil seviyesi sertifikalarından

birini almaları durumunda Almanca hazırlık programını tamamlamış sayılırlar ve Köln prog-

ramındaki derslerine devam edebilirler. Bu durumlarda Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen

uygulama esasları hükümleri saklıdır. Öğrenciler almış oldukları sertifikalarını Köln Üniver-

sitesinin akademik takviminde belirtilen kayıt süreleri içerisinde Yabancı Diller Yüksekokuluna

ibraz ederler. Almanca hazırlık programı, Köln Üniversitesinin dil muafiyeti kapsamındaki uy-

gulama ve kararlarına tabidir. Bunlara yönelik yapılan değişiklikler ve alınan kararlar Köln

program direktörlüğü tarafından takip edilir ve yazılı olarak Yabancı Diller Yüksekokuluna

bildirilir. B2 ve öncesi seviyelerden kalan öğrencilerin hazırlık muafiyet durumları Köln prog-

ram direktörlüğünden gelen bilgi ve öneriler dâhilinde Yönetim Kurulunda akademik yıl ba-

şında yapılacak ilk toplantı gündemine alınarak görüşülür. Başarısız olan öğrenciler tekrar Al-

manca hazırlık programına alınırlar. İki akademik yıl sonunda başarısız olan öğrencilerin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.

(3) Değerlendirme ve başarı kriterleri Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen uygula-

ma esasları ile belirlenir. 

İzinli ayrılma

MADDE 10- (1) Almanca hazırlık programı öğrencilerine; 3/8/2021 tarihli ve 31557

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesi uyarınca izin verilebilir.
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(2) Bir yıl için izin alan öğrenciler, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında eşdeğerliği kabul

edilen uluslararası sınavlardan birinde başarılı olmaları halinde, Almanca hazırlık programından

muaftır. Belirtilen sınavlardan birinde başarılı olamayan öğrencilerin izin süresinin sonunda

Almanca hazırlık programına devam hakları saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 23/3/2016 tarihli ve

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

ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uy-

gulanır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümleri Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/2/2018 tarihli ve 30330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Manisa

Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü mad-

desinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) İşletmede Mesleki Eğitim: Mesleki eğitim programı öğrencilerinin teorik eğitimle-

rini yükseköğretim kurumlarında, işletmede veya işletmelerce tesis edilen eğitim birimlerinde,

beceri eğitimlerini ise işletmelerde yaptıkları eğitim uygulamalarını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıt için istenen belgelerin e-Devlet üzerinden sorgulanamayan/doğrulanamayan belgelerin

aslı veya Üniversite tarafından onaylanan örneği kendisi, kanuni temsilcisi ya da noterden ve-

kâlet verdiği vekilinden kabul edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, üniversite seçmeli

dersler, ön koşullu dersler ve ön koşul dersleri olarak gruplandırılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ön lisans programlarının 3. ve 4. yarıyıllarında ise en fazla 50 AKTS'dir.”
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MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Her ders için, dersin öğretim elemanı tarafından ders planı hazırlanarak eğitim ka-

taloğuna işlenir ve ilgili bölüm başkanı tarafından onaylanması ile resmiyet kazanır. Kayıt ye-

nileme döneminin başlamasından önce öğrencilere ilan edilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler sınavlara alınmazlar.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin yedinci ve on birinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Dersin veya uygulanan eğitim-öğretimin özellikleri nedeniyle ara sınav ve/veya

final ve bütünleme sınavı yapılmayacak dersler, ilgili bölüm kurulu teklifi üzerine, birimin yö-

netim kurulunca ilgili dönemin başlamasından itibaren en geç iki hafta içerisinde kararlaştırılır.

Ders başarı notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.” 

“(11) Sınav esnasında ya da sınav kâğıdının incelenmesi sırasında, kopya çektiği, kopya

çektirdiği, kopya çekilmesine yardım ettiği veya kopyaya teşebbüs ettiği tespit edilen öğrenci

hakkında tutanak düzenlenir ve sınav notu 0 (sıfır) olarak sisteme girilir. Hakkında tutanak dü-

zenlenen öğrenciye Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre

işlem yapılır. Yapılan soruşturma sonucunda ceza almayan öğrencinin sınav notu işlenir.” 

“(12) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan derslerle ilgili sınav programında değişiklik

yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda öğrencilerin giremedikleri ara sınavlar için mazeret

sınavı hakkı tanınır. Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencilerin ilgili birime en geç beş iş günü

içinde dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

(13) Proje/tasarım ve benzeri derslerin devam koşulları, sınav uygulamaları, ders geçme

koşulları ve yaz okulu şartları ilgili birim kurullarınca düzenlenecek usul ve esaslarla belirle-

nebilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıtlı olduğu programdaki almakla yükümlü olduğu bütün ders ve çalışmalardan

başarılı olan ve lisans düzeyinde en az 240 AKTS, ön lisans düzeyinde en az 120 AKTS kre-

disini tamamlayan ve GANO'su en az 2,00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.”

“(3) Normal öğrenim süresi içindeki öğrenciler, bulundukları yılsonu itibarıyla bütün

derslerini almış ve başarmış, geçmiş dönemlere ait başarısız dersi olmayan, disiplin cezası al-

mayan ve yılsonu akademik başarı not ortalaması 3,00-3,50 olan öğrenciler yılsonu onur öğ-

rencisi; başarı not ortalaması 3,51 ve üstünde olan öğrenciler ise yılsonu yüksek onur öğrencisi

sayılırlar. Bu durumda olan öğrencilere ilgili akademik birim tarafından yılsonu onur/yüksek

onur belgesi verilir. 

(4) Diploma düzenleninceye kadar öğrenciler e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Me-

zun Belgesini temin edebilirler. Ancak talep edilmesi halinde geçici mezuniyet belgesi düzen-

lenir. Geçici mezuniyet belgesi veya diplomadaki mezuniyet tarihi, ilgili birim yönetim kuru-

lunun toplanma tarihidir.”
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MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37- (1) Aşağıdaki hallerde, öğrencinin kaydı ilgili yönetim kurulu kararı ile

silinerek birimiyle ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniver-

siteden çıkarma cezası alması.

b) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek için başvurması.

c) Öğrencinin, ilgili birim yönetim kurulunca karar verilmesi ve Yükseköğretim Kurulu

onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenme-

mesi nedeniyle. 

ç) Öğrencinin yükseköğretim kurumlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya lisans

programında kayıtlı olduğunun tespit edilmesi.

d) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kaza-

nılmadığının anlaşılması.

e) Öğrencinin, Merkezi Nüfus İdari Sistemi (MERNİS) kayıtlarına göre hayatta olma-

dığının tespit edilmesi durumunda.

(2) Öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmak istediğini beyan et-

mesi durumunda kaydı silinir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39- (1) Her türlü tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu

ve 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre ya-

pılır.

(2) Kişisel verilerin korunması ve tebligat mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

ilişik kesme/kayıt silme/disiplin cezası ve benzeri durumlar hariç, Üniversite veya ilgili birim

web sayfaları ile ilan panolarından yapılan tüm duyuru ve ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış

sayılır. 

(3) Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, öğrenci bilgi sistemi, öğrencinin resmî

kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerine ve/veya Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine

gönderilerek yapılır. Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen ile-

tileri izlemekle yükümlüdür. 

(4) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değişen öğrenciler bunu ilgili birim-

lere bir hafta içinde bildirmek zorundadırlar. Yapılan adres değişikliğini bildirmeyen, yanlış

veya eksik bildiren öğrencilerin, verdikleri adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat

kendilerine yapılmış sayılır.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/9/2021 tarihli ve 31589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin

Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki

bentler eklenmiştir.

“j) Dönem Koordinatörü: Her bir dönemin eğitim ve öğretiminin düzenli bir şekilde

yürütülmesi ve koordinasyonu ile görevlendirilmiş öğretim üyesini,”

“p) Başkoordinatör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Mezuniyet

Öncesi Eğitim-Öğretimden Sorumlu Başkoordinatör öğretim üyesini,

r) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖ-EK): Necmettin Erbakan Üniversitesi

Meram Tıp Fakültesi Mezuniyet öncesi eğitim komisyonunu,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “Eğitim Komisyonunca”

ibaresi “Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖ-EK) tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Eğitim

Komisyonunca” ibaresi “Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖ-EK) tarafından” şeklinde

değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bir öğrencinin bir eğitim-öğretim yılında alacağı ders ve uygulama kredilerinin toplamı yıllık

60 (altmış) AKTS’dir. 6 (altı) yıl sonunda öğrencinin 360 AKTS’yi tamamlama zorunluluğu

vardır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Ortak zorunlu derslerden herhangi birinden DC ve DD notlarından birini alan öğ-

rencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için derslerin ait olduğu dönemin ağırlıklı not or-

talamasının en az 2,00 olması gerekir. Ortak zorunlu derslerde ders geçme esası uygulanır. İlk

üç sınıfını farklı yükseköğretim kurumlarında tamamlayarak kayıt yaptıran öğrenciler dışındaki

öğrenciler ilk üç sınıfta yer alan ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerin tamamını başarma-

dan dördüncü sınıfa (klinik stajlara) başlayamazlar. Üçüncü sınıfın sonunda başarısız olunan

ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler için Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ek sınav hakkı

verilebilir. Ek sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az CC ise öğrenci başarılı

sayılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin başlığı “Sınavlar” şeklinde değişti-

rilmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mıştır.
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“(3) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerde dönemlik olanlar için bir ara sınav, yıllık

olanlar için iki ara sınav, bir final ve bir bütünleme sınavı yapılır. Başarı notu vize sınavlarının

%40’ı ile final ve/veya bütünleme notunun %60’ının toplanması ile hesaplanır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Tüm ders kurullarında devam şartını sağlamak koşuluyla, ders kurulu sınavları

puanlarının aritmetik ortalaması seksen ve üstü olan Dönem I, II ve III öğrencileri dönem sonu

sınavlarına girmeyebilirler. Bu öğrencilerin yıl içi ders kurulu sınav puanlarının aritmetik or-

talaması, harf notuna çevrilerek dönem başarı notu olarak alınır. Dönem başarı notunu yük-

seltmek isteyen öğrenciler, dönem koordinatörlüğüne yazılı başvuruları halinde dönem sonu

sınavına girebilirler. Bu takdirde sınava giren öğrencinin sınavdan aldığı not dönem başarı notu

olarak hesaplanmasında esas alınır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Sınav sorusu, cevap anahtarı ve sınav sonucuna itiraz

MADDE 24- (1) Öğrenciler sınav sorusu ve cevap anahtarına; cevap anahtarının ila-

nından itibaren en geç üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak maddi hata itirazında buluna-

bilirler.

(2) Öğrenciler sınav sonucuna, sınav sonucunun ilanından itibaren en geç üç iş günü

içinde Dekanlığa yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilirler.

(3) İtirazlar, dönem koordinatörüne tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içinde sonuç-

landırılır. Maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltmeler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ke-

sinlik kazanır ve sonuç öğrenci bilgi sistemine işlenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İntibaklar dönem koordinatörünün belirleyeceği staj takvimi çerçevesinde uygulanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Eğitim

Komisyonunca” ibaresi “Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖ-EK) tarafından” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin yedinci bölüm başlığı “Mezuniyet Öncesi Eğitim Ko-

misyonu, Başkoordinatör, Dönem Koordinatörleri ve Görevleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖ-EK)

MADDE 33- (1) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖ-EK); Dekan veya bulun-

madığı durumlarda eğitim ve öğretim işlerinden sorumlu Dekan Yardımcısı başkanlığında, eği-
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tim-öğretimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Başkoordinatör, Dönem Koordinatörleri, TEBAD

Başkanı, Öğrenci İşleri Birimi sorumlusu ve Fakülte Öğrenci Temsilcisinden oluşur. Mezuniyet

Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖ-EK) çalışmalarının sekretarya görevini Fakülte Sekreteri yü-

rütür.

(2) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖ-EK)’nun amaçları şunlardır:

a) Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programını geliştirmek ve iyileştirmek.

b) Fakültede eğitimle ilgili tüm kurul/komisyon ve benzeri tarafından yürütülen çalış-

maları koordine etmek.

c) Eğitimle ilgili öncelikleri belirlemek, değerlendirme sonuçlarını izleyerek programa

ve programın uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yapmak.

(3) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖ-EK)’nun görevleri Senato tarafından

kabul edilen yönerge ile belirlenir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Başkoordinatör, Dönem Koordinatörleri ve görevleri

MADDE 34- (1) Başkoordinatör; Dekan tarafından önerilerek Fakülte Yönetim Kurulu

tarafından üç yıl için görevlendirilen mezuniyet öncesi eğitim ve öğretimden sorumlu öğretim

üyesidir. Başkoordinatörün önerdiği en fazla dört öğretim üyesi Dekan tarafından üç yıl için

yardımcı olarak görevlendirilir. Başkoordinatörün görevinden ayrılması durumunda yardım-

cılarının da görev süresi sona erer. Başkoordinatörün görevleri Senato tarafından kabul edilen

yönerge ile belirlenir.

(2) Dönem Koordinatörleri; her dönem için o dönemde dersi bulunan öğretim üyeleri

arasından Başkoordinatörün önerileri dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Dönem Koordinatörleri o dönemde dersi bulunan en fazla dört öğretim

üyesini yardımcı olarak teklif edebilir ve yardımcılar Dekan tarafından önerilerek Fakülte Yö-

netim Kurulu tarafından görevlendirilir. Dönem Koordinatörlerinin görevlerinden ayrılmaları

durumunda yardımcılarının da görev süresi sona erer. Dönem Koordinatörlerinin görevleri Se-

nato tarafından kabul edilen yönerge ile belirlenir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi 2021-2022

eğitim-öğretim yılı öncesinde kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.”

MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fa-

kültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesinde

yürütülen eğitim-öğretime, sınavlara ve kayıtlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS veya ECTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile

tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi,
b) Dekan: Hukuk Fakültesi Dekanını,
c) Dekanlık: Hukuk Fakültesi Dekanlığını,
ç) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,
d) Fakülte: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesini,
e) Ortak zorunlu dersler: YÖK tarafından belirlenen zorunlu dersleri,
f) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,
g) Seçmeli dersler: Fakülte programında yer alan ve öğrencinin seçimine bırakılan ders-

leri,
ğ) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,
h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ı) Zorunlu dersler: Hukuk Fakültesinde öngörülen ve öğrencinin alması gerekli dersleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar

Fakülteye giriş ve kayıt şartları
MADDE 5- (1) Fakültenin öğrenci sayısı ve giriş şartları; Dekanlığın teklifi, Senatonun

kararı ve YÖK’ün onayı ile belirlenir. Kayıtlar; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından tespit edilen belgelerle ve yine ÖSYM tarafından belirlenen esaslara göre bizzat öğ-
renci tarafından yaptırılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Dekanlık tarafından onaylı
örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına
dayanılarak işlem yapılır. Mazereti olan veya yurt dışında bulunan adayların kaydı, adayların
mazeretleri belgelendirilerek kayıtta istenen belgelerin eksiksiz olması kaydıyla vekilleri tara-
fından yaptırılabilir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday öğrencilik hakkından vazgeçmiş
sayılır.
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(2) Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı
anlaşıldığında, öğrenciliklerinin hangi dönemlerinde olursa olsunlar bu öğrencilerin Fakülte
ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrencilere verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve
haklarında kanuni işlem başlatılır.

Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti

MADDE 6- (1) Katkı payı veya öğrenim ücretleri, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi
ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre alınır.

(2) Katkı payı veya öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir. Süresi içinde katkı
payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edil-
meyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 7- (1) Kayıt yenileme ve ders kaydında uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Öğrenciler dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı veya

öğrenim ücretini ödemek suretiyle ders kaydı yaptırırlar.
b) Öğrenciler her dönem veya ders yılı başında akademik takvimde belirtilen süre içe-

risinde o dönem veya yılda alacakları derslere kayıt olmak/kaydını yenilemek zorundadır.
c) Ders kayıtları öğrenci tarafından, gerektiğinde danışman görüşü alınarak internet

üzerinden yapılır. İnternet üzerinden yapılan ders kayıtları akademik takvimde belirtilen süre
içerisinde öğrenci danışmanı tarafından onaylanır.

ç) Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek ve ders kayıt/kayıt yenileme iş-
lemlerinde rehberlik etmek üzere, bölüm başkanının önerisi ile ilgili birim yöneticisi tarafından
her sınıfa yeterli sayıda danışman görevlendirilir. Danışmanların görevlerine ilişkin esaslar De-
kanlık tarafından belirlenir.

d) Akademik takvimde belirtilen sürelerde kayıt yenilemeyen öğrenciler o dönem ders-
lere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

e) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenilemeyen ve ders kaydını yap-
tırmayan öğrenciler, dönem başlangıcından itibaren üç hafta içerisinde bölümlerine müracaat
etmeleri ve mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi şartıyla karar tarihinden iti-
baren iki hafta içinde kayıt yenileme ve ders kaydını yaptırabilirler. Bu süreler dışında yapılacak
müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

f) Alt dönemlerden başarısız dersleri olanlar öncelikle başarısız oldukları dersleri almak
zorundadırlar.

g) Ön koşullu derslere ders kaydı yaptırabilmek için, söz konusu ön koşulların karşı-
lanmış olması gerekir.

ğ) Kayıt yenileme ve ders kaydı işlemlerinin yerine getirilmesinden tümüyle öğrenciler
sorumludur.

Yatay geçiş

MADDE 8- (1) Fakülteye yatay geçiş yapmak isteyenlere; 24/4/2010 tarihli ve 27561
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düze-
yindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Yükseköğretim kurumları arasında yatay geçiş kontenjanları ilgili kurullarca tespit
edilir ve süresi içerisinde Rektörlüğe bildirilir.
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Dikey geçiş
MADDE 9- (1) Üniversitelerin önlisans diploma programlarından mezun olanların,

Fakülteye dikey geçişleri ve intibak programları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunla-
rının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili yö-
netim kurullarınca yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Ders muafiyetleri
MADDE 10- (1) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, daha önceki kayıtlı oldukları yük-

seköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için eğitim-öğ-
retim döneminde derslerin başlamasından itibaren iki hafta içerisinde başvurdukları sürede
muafiyet istekleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

Ders tekrarı
MADDE 11- (1) Azami sürelerde mezun olamayan öğrenciler bakımından, müfredat

değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği de-
ğişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, gerekli görülmesi halinde,
daha önce başarılı olunan derslerden hangilerinin yeniden alınacağı ilgili bölüm kurulunun
önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim yılı ve akademik takvim
MADDE 12- (1) Eğitim-öğretim yılı, birinci dönem ile başlar; birinci ve ikinci dönem

ile yaz okulundan oluşur. Bir dönem, derslerin başladığı günden dönem sonu sınavlarının bittiği
güne kadar geçen süreyi kapsar. Her dönemde dersler on dört hafta ve yetmiş iş gününde ta-
mamlanır.

(2) Resmi tatil günlerine ders konulmaz.
(3) Akademik takvim, her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Fakülte Yönetim Kurulu

tarafından belirlenir.
Eğitim-öğretim süreleri
MADDE 13- (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın Fakülteyi azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.
(3) İlgili yönetim kurulunca mazeretler nedeniyle kabul edilen kayıt dondurma süreleri

dikkate alınmaz.
Misafir öğrenciler
MADDE 14- (1) Belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla Fakültede açılan ders-

leri izlemeye yeterli görülenler ile diğer üniversite öğrencilerine Fakülte Yönetim Kurulunun
belirleyeceği esaslar çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile misafir öğrenci olarak dersleri
izleme izni verilebilir. Misafir öğrenciler kayıt oldukları dersler için belirlenen kurallara uyar-
lar.

(2) Misafir öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu
öğrencilere diploma verilmez. Ancak, ilgili birimce kendilerine durumlarını gösterir bir belge
verilir. Misafir öğrenciler devam ettikleri derslerin toplam kredisine göre kredi başına belirlenen
katkı payı veya öğrenim ücretini öderler.
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Özel öğrenci
MADDE 15- (1) Özel öğrenciler ile ilgili işlemler; Yükseköğretim Kurumlarında Ön-

lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, konuyla ilgili Senato kararıyla
yürürlüğe konulan yönerge ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Öğrenci değişim programları
MADDE 16- (1) Fakülte öğrencileri ulusal veya uluslararası öğrenci değişim programı

kapsamında, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarının aynı düzey diploma program-
larından yararlanabilirler. Bu kapsamda almış oldukları derslere ait başarı notları, ilgili yönetim
kurulu tarafından, başarı notları Fakülte not sistemiyle uyumluysa aynı, uyumlu değilse uyumlu
hale getirilerek transkripte işlenmesine karar verilir.

Derslerin kredi değeri
MADDE 17- (1) Bir dersin AKTS değeri; ders saatinin yanı sıra laboratuvar, hukuk

klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eği-
timi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamandan oluşur.

Çift anadal programı
MADDE 18- (1) Çift anadal programı, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Li-

sans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre
yürütülür.

(2) Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler Fakültede iki farklı diploma programındaki
derslere eş zamanlı olarak devam ederek çift anadal programı kapsamında iki ayrı diploma ala-
bilirler.

Yandal programları
MADDE 19- (1) Yandal programı, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütü-
lür.

(2) Yandal programını başarıyla tamamlayan öğrencilere, diploma yerine geçmeyen
yandal sertifikası verilir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 20- (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı, ilgili kurulun önerisi ve

Dekanlığın onayı ile açılabilir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına ilişkin esaslar Dekanlık
tarafından belirlenir.

Akademik danışmanlık
MADDE 21- (1) Öğrencilere karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde yardımcı ol-

mak üzere, öğretim yılı başlamadan önce danışman görevlendirilir. Öğrenci danışmanlarının
görev, yetki ve sorumlulukları Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

Dersler
MADDE 22- (1) Fakülte zorunlu dersleri yıllıktır; seçmeli dersler ve ortak zorunlu

dersler bir dönem veya iki dönem süreli olarak düzenlenebilir.
(2) Öğrencilerin her bir dönem devam etmek zorunda olduğu derslerin toplam haftalık

ders saati 36 saati geçemez.
(3) Genel not ortalaması en az 70 puan olan ve alt dönemlerdeki bütün derslerini ba-

şarmış olan lisans öğrencileri, danışmanın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile ikinci fık-
rada belirtilen haftalık ders saatini aşmamak üzere yalnızca bir üst sınıftan ders alabilirler.
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(4) Bir ders için ilgili yönetim kurulu kararı ile birden fazla grup oluşturulabilir.
(5) Bir dönemin ders programında ilk kez alınacak derslerin saatlerinin çakışması du-

rumunda öncelikle alt dönemlerdeki derslerin alınması gerekir.
(6) Fakültede bulunan bir zorunlu/seçmeli dersin, sonraki yıllarda programdan çıkarıl-

ması halinde; o dersin devam koşullarını yerine getirmiş, fakat başaramamış olan öğrenciler,
kayıt yaptırmak koşuluyla o dersin sınavlarına girerler.

Derslere devam

MADDE 23- (1) Derslerin %70’ine devam edilmesi zorunludur.
(2) Derslere devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Derse devam zo-

runluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılsonu sınavlarından önce ilgili öğ-
retim elemanı tarafından ilan edilir.

(3) Tekrarlanan derslerde önceki yıllarda devam koşulu yerine getirilmişse devam zo-
runluluğu aranmaz.

Sınavlar ve sınavların yapılışı

MADDE 24- (1) Fakültede aşağıda belirtilen sınavlar yapılır:
a) Kısa süreli sınav; yıl/dönem içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan

sınavlardır.
b) Dönem sonu sınavı; dönemlik derslerden her dönemin sonunda yapılan sınavdır.
c) Yılsonu sınavı; bir yıl süreli derslerin bitiminde yapılan sınavdır.
ç) Bütünleme sınavı; dönem sonu veya yılsonu sınavında başarısız olunan dersler için

yapılan sınavdır.
d) Tek ders sınavı; mezun olabilmek için derse devam şartını yerine getirmiş, ancak

başarısız olduğu tek dersi kalan öğrenciler için açılan sınavdır. Tek ders sınavında başarılı ola-
bilmek için 50 puan almak gerekir.

e) Mazeret sınavı; geçerli mazeretinden dolayı ara sınavlara katılamayan öğrenciler için
açılan sınavdır. Öğrenciler mazeret belgelerini, mazeretlerinin bitiminden itibaren en geç bir
hafta içinde Dekanlığa sunarlar. Mazeretleri yerinde bulunan öğrencilere ilgili yönetim kurulu
kararı ile mazeret sınav hakkı verilir. Ara sınav dışındaki sınavlarda mazeret kabul edilemez.
Mazereti olan bir öğrenci ara sınavlara giremez, girse dahi aldığı not iptal edilerek o ders için
açılan mazeret sınavına katılır. Bu sınavdan aldığı not ara sınav notu olarak kabul edilir. Mazeret
sınavı için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

f) Yabancı dil muafiyet sınavı; Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından,
her eğitim-öğretim yılı başında ilk iki hafta içinde açılan sınavdır. Bu sınavdan en az 50 alan
öğrenciler isterse yabancı dilden muaf sayılır. Bu öğrencilerin muafiyet sınavından aldığı notlar
yabancı dil başarı notu olarak işlenir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına katılmış olan
öğrenciler yabancı dil hazırlık programında başarılı olsalar bile, isterlerse yabancı dil muafiyet
sınavına girebilirler. Ancak bu durumda muafiyet sınavından alınan not geçerli olur.

(2) Dönemlik ve yıllık dersler için en az bir ara sınav yapılır. Yıllık derslerin ara sınav-
ları birinci dönemin sonunda yapılır.

(3) Sınav programı, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılacak şekilde
planlanır ve başlangıcından on beş gün önce Dekanlık tarafından ilan edilir. Resmi tatil günleri
dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Aynı günde, aynı sınıfın ikiden fazla
dersi için sınav yapılamaz.
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(4) Sınavlara girebilmek için o döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmiş

olması ve ders kaydının yapılmış olması gerekir.

(5) Sınav sonuçları akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ilan edilir.

(6) Öğrenciler, sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde öğrenci kimliklerini yanlarında

bulundurarak girmek zorundadırlar.

(7) Sınavlara girebilmek için devam şartının sağlanmış olması gerekir.

(8) Sınava girebilme şartlarını sağlayamadığı halde herhangi bir dersin sınavına girmiş

olanların sınav sonuçları ilan edilmiş olsa dahi geçersiz sayılır.

(9) Sınavlarda kopya çektiği, kopya çekmeye teşebbüs ettiği veya kopya çekilmesine

yardım ettiği disiplin soruşturması sonucunda kesinleşen öğrenci, o sınavdan sıfır puan almış

sayılır.

(10) Her türlü sınav evrakı sınavların bitiminden itibaren Dekanlık tarafından iki yıl

saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav sonucuna itiraz

MADDE 25- (1) Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen sürede öğrenci bilgi

sistemine girilir ve ilgili bölüm başkanlığına teslim edilir. Sınav sonuçlarına maddi hata nede-

niyle itiraz, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde yazılı olarak De-

kanlığa yapılır. Dekan ilgili itiraz kapsamında dersi yürüten öğretim elemanına sınav evrakını

tekrar incelettirir. Sonuç, beş iş günü içinde ilgili birime bildirilir ve varsa gerekli düzeltmeler

yapılır. İtiraz sonucu ilgili öğrenciye de bildirilir.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 26- (1) Bir dersin başarı notu, dönem/yıl içi değerlendirmesinin %40’ı ile dö-

nem sonu değerlendirmesinin %60’ı toplanarak hesaplanır. Dönem içi değerlendirmesi en az

bir ara sınav, dönem sonu değerlendirmesi ise bir dönem/yılsonu/bütünleme sınavından oluşa-

bileceği gibi çoklu yöntem de kullanılabilir. Çoklu değerlendirme yönteminin kullanılması du-

rumunda; dönem içi değerlendirmesi en az biri ara sınav ve dönem sonu değerlendirmesi de

en az biri dönem/yılsonu/bütünleme sınavı olmak üzere sınav, ödev, uygulama, proje, öğrenci

ürün dosyası gibi yöntemlerin dönem içi ve/veya dönem/yılsonu/bütünleme değerlendirmesine

hangi oranda etki edeceği ilgili öğretim elemanının/elemanlarının önerisi ve bölüm akademik

kurulunun, anabilim dalı düzeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dalı kurulunun onayı

ile belirlenir ve dönem başlamadan bir hafta önce öğrenciye duyurulur. Aynı ders için farklı

uygulama yapılamaz. Dersin özelliğine göre, bölüm akademik kurulunun, anabilim dalı düze-

yinde mezun verilen birimlerde anabilim dalı kurulunun ve ilgili kurullarının onayı ile sınav

yapılmamasına karar verilebilir.

Ders başarı notu

MADDE 27- (1) Notlar 100 üzerinden verilir. Bir dersten başarılı olabilmek için başarı

notunun en az 50 olması gerekir. Ancak yarıyıl sonu/yılsonu sınavından veya bütünleme sına-

vından alınan notun en az 50 olması gerekir. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun

buçuk ve üzeri bir üste, daha küçükleri ise alt tam sayıya tamamlanır.
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(2) 100 üzerinden verilen başarı notları ile bu notların harf ve katsayı karşılıkları aşa-
ğıdaki tabloda verilmiştir:

(3) İkinci fıkradaki tabloya göre;
a) Yıl/dönem içinde bu Yönetmeliğe göre devam şartını yerine getirmeyen öğrencilere

DZ notu verilir ve öğretim elemanınca yıl/dönem sonu sınavından önce ilan edilir. Bu öğrenci
yıl sonu, dönem sonu ve bütünleme sınavlarına alınmaz.

b) Yıl/dönem sonu ve ara sınava girmeyen öğrencilere, o dönem/yıl içindeki çalışma-
larına bakılmadan GR notu verilir.

c) YT notu, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsa-
mında alınan derslerden başarılı olan öğrencilere verilen nottur. Zorunlu olan/olmayan kredisiz
derslerden ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılmaz. Öğrencinin o derslerdeki etkinliklerine
göre başarı durumu değerlendirilir.

ç) YZ notu, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsa-
mında alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilen nottur.

Ağırlıklı başarı ortalaması
MADDE 28- (1) Ağırlıklı başarı ortalaması, dönem not ortalaması ve genel not ortala-

ması ile tanımlanır. Dönem not ortalaması, o yarıyıla ait bütün derslerin notları ile kredilerinin
çarpımları toplamının derslerin toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Genel not ortalaması,
öğrencinin öğrenimi süresince aldığı kredili tüm derslerin başarı notları ile kredilerinin çarpı-
mından elde edilen rakamın toplam krediye bölünmesi ile bulunur. Ağırlıklı başarı ortalaması
hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(2) Dikey geçiş ile Fakülteye yerleşen ve halen kayıtlı olan öğrencilerin lisans not or-
talamaları, ön lisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans
eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

(3) Öğrencilerin başarı notu sıralamaları, her yıl için bütünleme sınavları bitimi tarihi
itibarıyla hesaplanır.

Kayıt dondurma
MADDE 29- (1) 30 uncu maddede belirtilen mazeretler nedeniyle öğrenimlerine devam

edemeyecek olan öğrenciler, ilgili dönemin en geç ikinci haftası sonuna kadar başvurmaları
halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile iki döneme kadar kayıt dondurabilir.
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(2) Sağlık nedeniyle yapılacak kayıt dondurma istekleri için başvuru süresinde sınırlama
yoktur.

(3) Kayıt donduran öğrenci, mazeretinin ortadan kalkması durumunda, Dekanlığa baş-
vurarak kayıt dondurma işleminin iptali isteminde bulunabilir.

(4) Kayıt dondurmayı gerektiren mazeretleri devam eden öğrencilerin başvurmaları ha-
linde ilgili yönetim kurulunca kayıt dondurma süreleri uzatılabilir. Ancak bu işlem üst üste iki
defadan fazla yapılamaz ve toplam süre iki yılı veya dört dönemi geçemez.

(5) Öğrencinin kaydını dondurduğu süreler azami öğrencilik süresine dâhil edilmez.
Mazeretler
MADDE 30- (1) Kayıt dondurma için haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar
dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla
doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Birinci derecedeki akrabalarının ağır hastalığı veya ölümü halinde bakacak başka
kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu bel-
gelemesi ve bu durumun ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi.

d) Ekonomik nedenlerle ilgili yönetim kurulunca izinli olarak öğrencinin eğitim-öğre-
timine ara vermiş olması.

e) Öğrencinin tutukluluk hali.
f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, ilgili mevzuat hükümlerince öğrencinin

öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya yükseköğretim kurumundan çıkarmayı gerektirmeyen
mahkûmiyet hali.

g) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.
ğ) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.
İzinler
MADDE 31- (1) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma

gibi imkânların doğması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile izin verilebilir. Öğrencinin
izinli olduğu süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ile yarışmalar gibi etkinliklerde ilgili
yönetim kurulları veya Rektörlük tarafından görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve
bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edeme-
dikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu öğrenciler, görevli oldukları
süre içinde giremedikleri sınavlar için izinli sayılırlar ve giremedikleri tüm sınavlar için ilgili
birim yönetim kurulunca sınav hakkı tanınır.

Ek sınavlar
MADDE 32- (1) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek

için son sınıf öğrencilerine, devamsızlıktan kaldıkları dersler dâhil, başarısız oldukları bütün
dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse
kadar indirenlere üç yarıyıl ilave süre verilir. Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız
olan öğrencilere dört yarıyıl ilave süre verilir. Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hak-
kından yararlanmaksızın sınırsız; başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.
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(2) Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı ol-
dukları hâlde mezuniyet için öngörülen genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamamaları ne-
deniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yüksel-
tebilmeleri için diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste
veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılında hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hak-
kından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(3) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler ders kredi esasına göre tespit edi-
len öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

İlişik kesme ve kayıt silme
MADDE 33- (1) Öğrencinin aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Fa-

külte ile ilişiği kesilir:
a) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak,
b) İsteği ile kaydını sildirmek,
c) Sağlık nedeniyle ilişik kesmek (öğrencinin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları nede-

niyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporuyla be-
lirlenmesi),

ç) Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçmesi,
d) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer haller.
(2) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak öğrenciler Dekanlığa başvururlar. Kaydı si-

linen öğrenci, istediği takdirde, Fakülteye verdiği lise veya dengi okul diplomasını geri alabilir.
Bu öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(3) Kendi isteğiyle kayıt sildiren, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan veya
mezun olmak suretiyle Fakülteden ayrılan öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki ken-
dilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yap-
maları gerekir.

Tebligat
MADDE 34- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede/Fakültenin resmi internet sayfasında
ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu öğrenci iş-
leri ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık
olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine
tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin
MADDE 35- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü

maddesi hükümleri ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 36- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 31/10/2011 tarihli ve

28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/12/2013 tarihli ve 28864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım

Beyazıt Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Ankara

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” şek-

linde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 18 inci maddelerinde yer alan

“Yıldırım Beyazıt” ibareleri “Ankara Yıldırım Beyazıt” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim

üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri, öğ-

retim görevlileri ve okutmanlar” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim

üyesi” ibaresi “öğretim elemanı” şeklinde, “Öğretim üyeleri” ibaresi “Öğretim elemanları”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/6/2016 tarihli ve 29753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım

Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “An-

kara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetme-

liği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 19 uncu maddelerinde yer alan

“Yıldırım Beyazıt” ibareleri “Ankara Yıldırım Beyazıt” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim

üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim

üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GÖÇ POLİTİKALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/4/2015 tarihli ve 29320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Be-

yazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “An-

kara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-

meliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 16 ncı maddelerinde yer alan

“Yıldırım Beyazıt” ibareleri “Ankara Yıldırım Beyazıt” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan

“öğretim üyeleri” ibareleri “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4-  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğre-

tim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde, “öğretim üyesinden” ibaresi “öğretim ele-

manından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/5/2013 tarihli ve 28634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Be-

yazıt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “An-

kara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-

meliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 16 ncı maddelerinde yer alan

“Yıldırım Beyazıt” ibareleri “Ankara Yıldırım Beyazıt” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde” ibaresi “Üniversitede” şeklinde, (d) bendinde yer alan

“Yıldırım Beyazıt Üniversitesi” ibaresi “Üniversite” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim

üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “Yıldırım Beyazıt Üni-

versitesinin” ibaresi “Üniversitenin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI  

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8918 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8919 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8920 
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 ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1.000.000 DOZ SUÇİÇEĞİ AŞISI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı "1.000.000 Doz Suçiçeği 

Aşısı" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesi, varsa idari 

hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde 

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 16.08.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 8870/1-1 
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2.500.000 DOZ KIZAMIK – KIZAMIKÇIK - KABAKULAK AŞISI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı "2.500.000 Doz Kızamık- 

Kızamıkçık - Kabakulak Aşısı" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 17.08.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır.  8871/1-1 
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4.000.000 DOZ BEŞLİ KARMA AŞISI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı “4.000.000 Doz Beşli 

Karma Aşısı" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü 

ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznesine veya İhale 

Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 18.08.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 8872/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Adana Orman Bölge Müdürlüğü Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğünden: 
 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 12/08/2022 

Saati 10:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAİMBEYLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri https://esatis.ogm.gov.tr 

 

Sıra 
No 

Satış Yeri 
Cinsi, Nevi, 
Boy ve Sınıf 

İstif 
No 

Parti 
No 

Boy 
(m) 

Miktarı Muhammen 
Bedeli 

TL 

Geçici 
Teminat 

TL 
Açıklama

Adet m3/Ster 

1 

ÇAMOLUK 
ORMAN 
İŞLETME 
ŞEFLİĞİ  

İbreli Dikili 
Ağaç 

259 5049  15031 3.460,665 1.280,00 132.890,00  

TOPLAM: 1  15031 3.460,665 1.280,00 132.890,00  
 
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 1 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın 
tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale 
ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme 
Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı 
yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü 
maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 6- Tomruk, tel direği, maden direği, 
kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %30 ’u ile 
vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi 
uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %25’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 20’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık 2.50 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 
aylık %2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+%40) değişebilecek 
olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin 
edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi 
Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden 
yapılacaktır. 

NOT: Satış İlanlarımız http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri adresinde yayınlanmaktadır. 
TEL : 0 (322) 761 2163 
FAX : 0 (322) 761 2161 
ŞUBESİ BANKA HESAP NOLARI 
Ziraat Bankası (Saimbeyli Şub) : TR060001000409267333655001 
Halk Bankası : TR170001200916100005000025 
Vakıf Bankası-ANKARA TİCARİ : TR640001500158007303304069 
İlan olunur. 8852/1-1 
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YAPRAKLI - İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Anamur Orman İşletme Müdürlüğünden: 
 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 11.08.2022 

Saati 11:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ANAMUR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yeri E. satış ogm.gov.
 

Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı 
Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli 

TL 

Geçici 

Teminat 

TL 
Adet M3/Ster/K 

1 GÖKÇESU OİŞ İbreli Dikili Ağaç  2948 3097,243 1 1.150,00 106.855,00 

2 GÖKÇESU OİŞ İbreli Dikili Ağaç  4212 5117,534 1 1.200,00 184.231,00 

3 GÜNGÖREN OİŞ İbreli Dikili Ağaç  2002 2113,538 1 1.320,00 83.696,00 

4 SARIYAYLA OİŞ İbreli Dikili Ağaç  3534 2646,439 1 1.320,00 104.799,00 

5 GÜNGÖREN OİŞ İbreli Dikili Ağaç  1124 1596,258 1 1.360,00 65.127,00 

6 GÜNGÖREN OİŞ İbreli Dikili Ağaç  1587 1713,632 1 1.370,00 70.430,00 

7 ANITLI OİŞ 
Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
 3702 3690,128 1 1.100,00 121.774,00 

8 KÜKÜR OİŞ 
Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
 5987 3843,548 1 1.115,00 128.567,00 

9 ÇALTIBÜKÜ OİŞ 
Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
 1929 1837,638 1 1.150,00 63.399,00 

10 KÜKÜR OİŞ 
Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
 4626 4346,893 1 1.265,00 164.965,00 

11 GÜNGÖREN OİŞ 
Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
 3272 3282,898 1 1.300,00 128.033,00 

12 SARIYAYLA OİŞ 
Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
 3518 2454,911 1 1.350,00 99.424,00 

13 ÇALTIBÜKÜ OİŞ 
Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
 2924 4685,84 1 1.400,00 196.805,00 

14 GÜNGÖREN OİŞ 
Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
 1932 2719,435 1 1.680,00 137.060,00 

TOPLAM  43297 43145,935 14 18.080,00 1.655.165,00 
 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 14 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 
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2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın 

tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale 

ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 

(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 

görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 

pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme 

Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı 

yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 

Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 

alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin %30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 

satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %20’u ile vergi, 

fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 

kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 

10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %9.6 vade faizi alınacaktır. 

11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık %2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 

aylık %2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+%40) değişebilecek 

olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin 

edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış 

Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin 

miktar üzerinden yapılacaktır. 

Adres : BAHÇE MAH. M. FEVZİ 

Telefon : 0(324) 814 1062 

Fax No : 0(324) 814 3894 8832/1-1 
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ARSA PAYI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE KÜÇÜK SANAYİ 
SİTESİ İNŞA EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kocaeli İli Çayırova Belediye Başkanlığından: 
1) İHALENİN KONUSU: 
Mülkiyeti Çayırova Belediye Başkanlığına ait olan, Şekerpınar Mahallesi 418 Ada 71 parsel 

(31.021,19 m2 alanlı) nolu taşınmazın 5393 sayılı Yasanın 18, 69, 73. maddeleri ve 2886 sayılı 
Yasanın ilgili maddesi gereğince Arsa Payı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Usulünde Küçük Sanayi 
Sitesi İnşa Edilmesi işi ihale edilecektir. 

 

Mahalle Ada Parsel 
Arsa Alanı 

m² 

Niteliği, 

İmar Durumu 

Muhammen Bedel 

(TL) 

G. Teminat 

(%3) (TL) 

Toplam Genel 

Brüt İnşaat 

Alanı (m²) 

Şekerpınar 

Mahallesi 
418 71 

31.021,19 

m2 

Ticari+ 

Küçük Sanayi 

Sitesi 

E=0,80 

hmax=9,5 m 

193.315.829,85 TL 5.799.474,90 TL 64.634,55 m2

 
Toplam İnşaat 

Alanı: 
64.634,55 m2

 
2) İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale Konusu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) fıkrası gereğince 

“Kapalı Teklif Usulü Arttırma” suretiyle yapılacaktır. 
3) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 
İdare : Çayırova Belediye Başkanlığı 
Adres : Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Cad. No: 108 Çayırova/KOCAELİ 
Telefon : 0 (262) 743 79 09 
Fax : 0 (262) 742 35 40 
4) İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
İhale 17/08/2022 Çarşamba günü Saat: 14:00 de Belediyemiz Ana Hizmet Binası İhale 

Komisyonu Salonunda İhaleye iştirak edeceklerin istenen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını Emlak 
İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 17/08/2022 Çarşamba Günü saat 12:30’a kadar vermeleri ya da veya 
posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden idare sorumlu değildir. 

5) İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 2.000,00 TL (İkiBinTürkLirası) 

karşılığında (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya Vakıfbank TR67 0001 5001 5800 
7294 4290 97 hesabına yatırılarak) Çayırova Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden 
(Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Cad. No: 108 Çayırova/KOCAELİ) temin edebilirler. 

6) GEÇİCİ TEMİNAT: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler Muhammen Bedel’in %3 ünden az olmamak 

üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Muhammen Bedel’in %3 ünden 
az tutarda geçici teminat veren isteklinin zarfı değerlendirme dışı bırakılacaktır. İstekliler Geçici 
teminat olarak Vakıfbank TR67 0001 5001 5800 7294 4290 97 ÇAYIROVA BELEDİYESİ 
hesabına yatırdığına ilişkin makbuzu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine 
göre hazırlanacak, Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca 
ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri teklif 
dosyasında sunacaktır.  
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7) İSTENİLEN BELGELER VE İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI: 

Teklifler aşağıda belirtilen şekilde Dış zarf içerisinde hazırlanacaktır.  

Bu zarf içerisinde; 

A- İÇ ZARF: 

• Teklif Mektubu (İdareden Alınacaktır) 

- Cetvel-1 Toplam Satış Asgari Gelir Cetveli (İdareden Alınacaktır) 

- Cetvel-2 Arsa karşılığı Satış Toplam Gelir (AKSTG) Tutarı Paylaşım Planı (İdareden 

Alınacaktır) 

- Cetvel-3 Arsa Karşılığı İdare Payı (AKİPG) Ödeme Planı (İdareden Alınacaktır) 

Teklif Mektubu ve Eklerinin (Cetvel-1, Cetvel-2, Cetvel-3) (İdareden Alınacaktır) istekli 

tarafından imzalanması ve Teklif Mektubunda, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile açık olarak 

yazılması zorunludur. Bunlara uygun olmayan üzerinde kazıntı silinti veya düzeltme bulunan 

teklifler kabul edilmeyecektir. Teklif Mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra iç zarf 

kapatılacak ve iç zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve kanuni tebligatı esas olarak göstereceği 

açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılacak yeri istekli tarafından adı soyadı veya ticari unvanı 

yazılarak imzalanacaktır. 

B- DIŞ ZARF: 

a) İhale şartnamesine ve ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ve 

eklerini koyacakları iç zarf, 

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 

1. Gerçek kişi olması halinde, İkametgâh Belgesi, Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi. 

2. Tüzel kişi olması halinde, Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi (İhale 

tarihi yılında alınmış olması gerekmektedir). 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Belgeler; 

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

2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi veya imza sirküleri. Tüzel kişilerde; bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka 

arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış İdari Şartname ve ekleri ile 

Sözleşme Tasarısı (İdareden Alınacaktır), 

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, Doküman bedeli 2.000,00 TL olup, Çayırova 

Belediyesi veznesi veya T.C. Vakıflar Bankası İban No; TR 67 0001 5001 5800 7294 4290 97 nolu 

hesabına yatırılabilir, 

h) Muhammen Bedel’in en az %3’ü tutarındaki geçici teminat, 

i) Çayırova Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden önceki son 

15 (onbeş) gün içerisinde alınan güncel belge (İdareden Alınacaktır) 

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi, 
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k) Mali Durum Belgeleri:  
1. Banka Referans Mektubu: 
Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları Genel Müdürlük 

teyitli Banka Referans mektupları ile bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının Teklif 
edilen bedelin (AKİPG) en az %10’dan az olmadığını, ortaklık olması halinde ortaklardan birinin 
yukarıda belirtilen tutarın %50 sini, diğer ortaklardan da herhangi birinin de %25 den az olmamak 
kaydıyla geri kalan %50’sini sağlayabildiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden 
firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 
Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla 
sağlanabilir. 

2. Toplam Ciro: İstekli ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren 
gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi 
dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. 

Toplam cironun en az 10.000.000,00-TL olması gerekmektedir. Bu kriterleri ihalenin 
yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak 
üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri 
sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. Ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin 
yukarıda belirtilen değerin %50 sini, diğer ortaklardan herhangi birinin ise belirtilen değerin en az 
%25’i olmak üzere geri kalan %50’sini sağlayabildiklerini belgelemesi gerekmektedir. İş ortaklığı 
olarak ihaleye katılan isteklilerde; Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki 
şartın tamamını karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz.  

l) İş Deneyim Belgesi: İhaleye katılacak istekli, kamu ya da özel sektörde son on beş yıl 
içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az toplam 20.000,00 m² komple bina inşaatını 
tamamlamış olmalıdır, buna ilişkin belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak 
kabul edilecektir. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az 
birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

m) Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik 
Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri İmalathane, Fabrika vb. üst yapı olarak 
tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

n) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarı ile kesinleşmiş sosyal güvenlik prim 
borcu olmadığına dair belge, 

o) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarı ile kesinleşmiş vergi borcu olmadığına 
dair belge 

ö) Teknik personel Taahhütnamesi; İsteklinin iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine 
veya çalıştıracağın dair taahhütname (İdareden Alınacaktır) 

p) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6. 
maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname (İdareden Alınacaktır) 

r) İşin Yapılacağı Yerin görüldüğüne Dair Belge (İdareden Alınacaktır) 
8) Yukarıda sayılan ve tarif edildiği şekilde hazırlanan belgeler iç zarfla birlikte dış zarfa 

konulur. Kapatılması gereken yerler kapatıldıktan sonra, istekli tarafından kaşelenir ve imzalanır. 
Dış zarfın üzerinde, Firma adı ve adresi, İdarenin adı ve adresi, İhalenin adı ve tarihi yazılır. 

9) Arsa Payı Karşılığı İdare Payı Gelir Oranı(AKİPGO) %30’in altında olmayacaktır. 
10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
11) Sözleşme İdare ve Yüklenicinin imzası ile yürürlüğe girer. 
12) İşin süresi 550 gündür. 
13) Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz 
14) Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç vb. masraflar yükleniciye aittir. 
İlan olunur. 8841/1-1 
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60000 KG ANFO VE 15000 KG YEMLEMEYE DUYARLI EMÜLSİYON PATLAYICI 
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
TKİ Kurumu ÇLİ Müdürlüğü 60000 kg ANFO ve 15000 kg Yemlemeye Duyarlı Emülsiyon 

Patlayıcı Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2022/739381 
1- İdarenin 
a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 
  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 

ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0286 416 20 01   Faks: 0286 416 37 00 
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d) İnternet Adresi: : www.cli.gov.tr. 
2- İhale Konusu Malın: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) Müdürlüğü Açık Ocak 

Sahasından kullanılmak üzere 60000 kg ANFO ve 15000 
kg Yemlemeye Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı Alımı 

b) İşin Yapılacağı Yer : Alım konusu malzemelerin Tesellüm Ambarına giriş 
yapılmasını müteakip ÇLİ Müdürlüğü Patlayıcı Madde 
Deposu’na teslimi gerçekleştirilecektir. 

3- İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale 
b) Yapılacağı Yer : ÇLİ Müdürlüğü Eğitim (Toplantı) Salonu 
c) Tarihi ve Saati : 11.08.2022 Perşembe günü saat 14:00 
d) Dosya No : 011-KÇLİ/2022-0899 
4- İhaleye ait dokümanlar; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk 
Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 
7286 0732 82” nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. Doküman alıcı ödemeli şeklide, posta veya kargo yoluyla satın 
alınabilir. Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak 
gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının ihale 
tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. 
Dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul 
edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare 
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5- Teklifler 11.08.2022 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
9- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşmesi 
10- İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Bu ihalede kalem bazında kısmi teklif verilebilir 
12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 8764/1-1 
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36 Kv DAĞITIM MERKEZİ MODÜLER HÜCRELERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

36 Kv Dağıtım Merkezi Modüler Hücreleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 

Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 4000 - 0372 259 1900 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ttk@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a) Dosya No : 2244020 

b) İKN : 2022/741306 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : 36 Kv Dağıtım Merkezi Modüler Hücreleri (2 kalem)      

(4 adet) 

ç) Teslim Yeri/ 

    İşin Yapılacağı Yer : Amasra Taşkömürü İşletme Müessesi İş Sahasıdır. 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 

itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : 150 takvim günü 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Salonu 

b) Tarih ve Saati : 23/08/2022 Salı günü saat 15.00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 

4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 

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

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

tasdiknamesi 

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

belgesi; 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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, standart forma uygun 

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
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topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1.  Teknik şartnamenin Dokümantasyonlar başlıklı 5. maddesinde belirtilmiştir. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların toplamda en 

düşük olanıdır. 

8- Bu ihale Kısmi teklif verilemeyecektir. İşin tamamı için teklif verilecektir. 

9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir. 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 

(onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 

avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 

sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2.  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. 

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 8834/1-1 
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FABRİKAMIZ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN LOKALİN 12 AY SÜRE İLE 

İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1- Fabrikamız ihata sınırları içerisinde bulunan Memur Lokalinin 12 ay süre ile işletilmesi 

işi ihalesi 11.08.2022 Perşembe günü saat 14:00’de Fabrikamız Ofis binasında kapalı teklif 

mektubu alma usulü ile yapılacaktır. 

2- Sözleşme tasarısı ve teknik şartname Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde 

görülebilir ve temin edilebilir. 

3- İhaleye ait teminat tutarı TL.10.000,00 (Y.Onbin Türk Lirası)’dır. 

4- İhaleye ait teminat ihaleden önce Fabrikamız hesaplarına (Ziraat Bankası TR42 0001 

0008 7737 7119 5863 34) yatırılarak makbuzu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte teklif 

dosyasının içerisine konacaktır. Teminatı ve diğer belgeleri olmayan teklif mektupları 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5- Fiyatların uygun bulunmaması durumunda açık arttırma veya Pazarlık görüşmesi 

yapılabileceğinden teklif sahipleri ihale saatinde ofis binasında hazır bulunacaklardır. İhale 

saatinde hazır bulunmayan teklif sahibinin teklif mektuplarındaki fiyatı nihai ve son fiyat olarak 

kabul edilecektir. 

6- Şirket mensupları ihaleye iştirak edemezler. 

7- İş bu şartname konusu çay bahçesi kiraya verme işi Mal ve Hizmet Satış 

Yönetmeliğimiz kapsamında yapılacak olup, İdaremiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

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

tarihe kadar uzatmada serbesttir. 

8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü 

olmalıdır. 

 8748/1-1 

—— • —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu kararı ile Denetimli Serbestlik 

Hizmetleri Yönetmeliği'nin 44. maddesi gereğince uyarılmanıza karar verilmiştir. İş bu uyarı 

kararının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir. 

Belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde hakkınızda ihlal işlemi uygulanacağı ilanen 

tebliğ olunur. 

1 
2022/198 DS 

2022/11391 İİDK 

Adana 6.Asliye Ceza 

Mahkemesi 2020/203 Esas 

Elif HOŞGEL  

(T.C. No: 21550386314) 
2. Uyarı 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kayalıbağ 

Mahallesi İnönü Caddesi No: 6 Seyhan / ADANA Telefon: 0 (322) 352 23 20 (1216) 

 8856/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası gereği 

çekirdek personel eksikliğini 90 takvim günü içerisinde tamamlamayan; 

Yalova ilinde faaliyet gösteren 3974 belge no’lu YALOVA GÜNEY Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’nin Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının 21.07.2022 tarih ve 4150953 sayılı 

Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 8848/1/1-1 

—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1’inci maddenin (ı) bendi ve 12’nci 

maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan 

hükümlere aykırı olarak, amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyette bulunan; 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 279 belge no’lu İNAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yapı 

Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının 21.07.2022 tarih ve 4151056 sayılı Olur'u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8848/2/1-1 

—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin sekizinci fıkrası gereği, izin 

belgelerinin geçici olarak geri alındığı tarihten itibaren 180 takvim günü içerisinde eksikliklerini 

tamamlamayarak, denetim izin belgesinin iade edilmesi talebinde bulunmayan; 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 524 izin belge nolu ARB TEKNİK Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’nin Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının 21.07.2022 tarih ve 4151027 sayılı 

Olur'u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8848/3/1-1 

—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin 10 uncu fıkrasının (d) 

bendi (Değişik bent: 14.02.2020-7221 S.K/Madde 25)"Bu fıkranın (c) bendine göre laboratuvar 

kuruluşuna son üç yıl içinde üç ayrı idari para cezası verilmesi halinde, İl Yapı Denetim 

Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilir" hükmü yer 

almakta iken, 15/06/2022 tarihli ve 31867 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

7410 sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci 

maddesi çerçevesinde 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin onuncu fıkrasının (d) bendi 

"Laboratuvar kuruluşuna, beton, hazır beton, beton çelik çubuk ve benzeri yapı malzemesi üreten 

ve/veya pazarlayan firmalar adına laboratuvar hizmetinde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, 

İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan men cezası 

verilir.” hükmü ile değiştirilmiş olduğundan, Bakanlık Makamının 23.02.2022 tarihli ve 3025959 
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sayılı Oluru ve 25.02.2022 tarih ve 31761 sayılı Resmî Gazete İlanı, Bakanlık Makamının 

07.04.2022 tarihli ve 3392253 sayılı Oluru ve 14.04.2022 tarih ve 31809 sayılı Resmî Gazete 

İlanı, Bakanlık Makamının 25.04.2022 tarihli ve 3535732 sayılı Oluru ve 07.05.2022 tarih ve 

31828 sayılı Resmî Gazete İlanı, Bakanlık Makamının 31.05.2022 tarihli ve 3789948 sayılı Oluru 

ve 05.06.2022 tarih ve 31857 sayılı Resmî Gazete İlanı ile Saygın Beton Çelik Test Analiz 

Laboratuvarı Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne (Ticaret Odası: Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, 

Ticaret Sicil No: 7806, Laboratuvar Kuruluşu İzin Belge No: 571) verilen 1 (Bir) yıl yeni iş 

almaktan men cezaları ve Saygın Beton Çelik Test Analiz Laboratuvarı Sanayi Ticaret Limited 

Şirketi’nin kuruluş ortağı Yakuphan KARATEKE’ye (TC No: 10407065700) verilen “yeni iş 

almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 

teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 

olmaması” yönündeki cezalarının ve Ulusal Yapı Denetim Sistemindeki kısıtlama işlemlerinin 

kaldırılması, Bakanlık Makamının 25.07.2022 tarihli ve 4190113 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8827/1/1-1 

—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin 10 uncu fıkrasının (d) 

bendi (Değişik bent: 14.02.2020-7221 S.K/Madde 25)"Bu fıkranın (c) bendine göre laboratuvar 

kuruluşuna son üç yıl içinde üç ayrı idari para cezası verilmesi halinde, İl Yapı Denetim 

Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilir" hükmü yer 

almakta iken, 15/06/2022 tarihli ve 31867 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

7410 sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci 

maddesi çerçevesinde 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin onuncu fıkrasının (d) bendi 

"Laboratuvar kuruluşuna, beton, hazır beton, beton çelik çubuk ve benzeri yapı malzemesi üreten 

ve/veya pazarlayan firmalar adına laboratuvar hizmetinde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, 

İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan men cezası 

verilir.” hükmü ile değiştirilmiş olduğundan, Bakanlık Makamının 23.02.2022 tarihli ve 3026096 

sayılı Oluru ve 26.02.2022 tarih ve 31762 sayılı Resmî Gazete İlanı ile Ayberk Yapı Laboratuvarı 

İnşaat Mühendislik Hizmetleri Zemin Etüdleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (Ticaret 

Odası: Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Sicil No: 8269, Laboratuvar Kuruluşu İzin Belge 

No: 321) verilen 1 (Bir) yıl yeni iş almaktan men cezası ve Ayberk Yapı Laboratuvarı İnşaat 

Mühendislik Hizmetleri Zemin Etüdleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin kuruluş ortağı 

Muzaffer EFE’ye (TC No: 24821511026) verilen “yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması” yönündeki cezasının ve Ulusal 

Yapı Denetim Sistemindeki kısıtlama işlemlerinin kaldırılması, Bakanlık Makamının 25.07.2022 

tarihli ve 4190113 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8827/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 8833/1-1 
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Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ-ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, 

tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 

Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış 

olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır. 

ALIM YAPILACAK BÖLÜM/PROGRAMLAR: 

FAKÜLTE / 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 

PROGRAMI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

ALES / 

YABANCI DİL 

ŞARTI 

ÖZEL ŞART 

AÇIKLAMA 

İKTİSADİ, İDARİ VE 

SOSYAL BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

PSİKOLOJİ 

BÖLÜMÜ 

(İngilizce) 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

ALES EA: 70 

YÖKDİL: 85 

Psikoloji Bölümü 

lisans mezunu olmak 

ve Psikoloji alanında 

yüksek lisans yapıyor 

olmak. 

İKTİSADİ, İDARİ VE 

SOSYAL BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

PSİKOLOJİ 

BÖLÜMÜ 

(İngilizce) 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

ALES EA: 70 

YÖKDİL: 85 

Matematik, 

Matematik 

Öğretmenliği veya 

Psikoloji Bölümlerinin 

birinden lisan 

mezunu olmak ve 

Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme 

alanında yüksek 

lisans yapmış olmak 

ve doktora yapıyor 

olmak. 

GÜZEL SANATLAR, 

TASARIM VE 

MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

GASTRONOMİ 

VE MUTFAK 

SANATLARI 

BÖLÜMÜ 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

ALES EA: 70 

YÖKDİL: 50 

Gıda Mühendisliği 

Bölümünden Lisans 

ve Yüksek Lisans 

mezunu olmak ve 

aynı alanda doktora 

yapıyor olmak. En az 

2 eğitim-öğretim 

dönemi 

yükseköğretim 

kurumlarında ilgili 

alanda ders vermiş 

olmak. 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 

Duyuru Başlama: İlanın Resmî Gazete’de yayınlanması ile başvuru süreci başlar. 

Son Başvuru: İlanın Resmî Gazete’de yayınlanması tarihi itibari ile 15 gün başvuru süresi 

vardır. 
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Ön Değerlendirme, Yazılı Sınav ve Sonuç Açıklama tarihleri ilanın Resmî Gazete’de 
yayınlanma tarihine göre www.toros.edu.tradresinde yayınlanacaktır. 

Başvuru için Gerekli Belgeler: 
• Başvuru Dilekçesi (https://www.toros.edu.tr/icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligi-

formlar - İKDB - FR-019 - Öğretim - Araştırma Görevlisi Başvuru Dilekçesi.docx) 
• YÖK formatlı Özgeçmiş 
• Diploma Örnekleri (Aslı Gibidir Onaylı) (Lisans, Yüksek Lisans ve İlan şartında 

isteniyorsa Doktora diploması) 
• ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı 
• YDS / YÖKDİL veya muadili dil sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı 
• Lisans transkript belgesi (Asıl ya da onaylı kopyası) 
• Nüfus Cüzdanı Onaylı Örneği 
• 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 
• Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı 
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil 

belgesi) 
• 2 yıl süre ile çalışma şartı olan ilanlara başvuru için çalışma belgesi veya hizmet 

dökümü. 
Açıklamalar: 
1. Adayların istenilen belgeleri başvuru süresinin bitiş günü saat 17.00’a kadar “Toros 

Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Bahçelievler Kampusu 1857 Sokak No: 12    
33140 Yenişehir MERSİN” adresine ulaştırmaları gerekmektedir. 

2. Eksik evrak gönderen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
3. Postada geciken evrakların sorumluluğu adaylara aittir, posta sürecinden dolayı 

başvuru süreci dışında teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4. Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. 
5. Ön Değerlendirme sonuçları www.toros.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Yazılı Sınav 

yeri ve saati ön değerlendirme sonuçları ile birlikte duyurulacaktır. 
    8853/1/1-1 

—— • —— 
Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
Üniversitemizin aşağıda belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. 
Üyesi alınacaktır. 

BAŞVURU KOŞULLARI: 
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 25. ve 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak. 
• 5772 sayılı Kanun uyarınca belirlenmiş olan Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde yazılı şartları taşıyor olmak. (link: https://www.toros.edu.tr/ 
dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS- DD-051--Toros-universitesi-Akademik-Yukseltilme-
ve-Atanma-olcutleri.pdf) 

• Eğitim Öğretim dili İngilizce olan bölümlere başvuracak olan adayların 23.03.2016 
tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı 
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. 
fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir. 
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BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 

- Başvuru dilekçesi, 

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş, 

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, 

- Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı 

- Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı 

örnekleri, (Yurtdışından alınan diplomaların denklik belgeleri) 

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

- Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin eki olan puanlama 

tablosu (aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olarak gönderilecektir.) 

Link:https://www.toros.edu.tr/dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS-DD-051--Toros-

universitesi- Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-olcutleri.pdf 

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını 

gösteren belge; (Eğitim- Öğretim dili İngilizce olan bölümler için – bilgi www.toros.edu.tr) 

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması. 

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği 

dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması. 

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim 

Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının 

birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, 

bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili 

yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması. 

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 

seksen beş puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan 

fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı 

olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili 

merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.) 

- Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. 

Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, 

- Doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. 

Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı, 

- Dr. Öğr. Üyesi adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 

8. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı 

başvuru evrakları ile birlikte ilanın Resmî Gazete yayın tarihinden itibaren 20 gün içinde 

“Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Bahçelievler Kampusu, 1857 Sokak No: 12, Yenişehir 33140, 

MERSİN” adresine şahsen teslim edilmesi gerekmektedir. 

Not: Yayınlar için hazırlanacak dosyaların PDF formatında CD ile teslim edilmesi tercih 

edilir. 
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Alım Yapılacak Bölümler; 

FAKÜLTE / 

YÜKSEKOKUL 
BÖLÜM / PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
ÖZEL ŞART AÇIKLAMA 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

FİZYOTERAPİ VE 

REHABİLİTASYON 

BÖLÜMÜ 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

alanında yapmış olmak. 

FİZYOTERAPİ VE 

REHABİLİTASYON 

BÖLÜMÜ 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon alanında 

uzmanlığını yapmış olmak. 

GÜZEL 

SANATLAR, 

TASARIM VE 

MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

GASTRONOMİ VE 

MUTFAK SANATLARI 

BÖLÜMÜ 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

alanında lisans ve yüksek lisans 

mezunu olmak. 

Doktora yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

YAZILIM 

MÜHENDİSLİĞİ 

(%100 İngilizce) 

Profesör / 

Doçent /  

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

Mühendislik alanlarının birinden lisans 

mezunu olmak ve Bilgisayar 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği 

alanlarından herhangi birinde yüksek 

lisans veya doktora yapmış olmak ve 

Yazılım alanında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

Profesör / 

Doçent /  

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

Mühendislik alanlarının birinden lisans 

mezunu olmak ve Bilgisayar 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği 

alanlarından herhangi birinde yüksek 

lisans veya doktora yapmış olmak ve 

Bilgisayar Donanımı alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Fizik Bölümü lisans ve yüksek lisans 

mezunu olmak ve aynı alanda doktora 

yapmış olmak. Asgari 2 eğitim öğretim 

yılı bir yükseköğretim kurumunda 

öğretim üyesi olarak çalışmış olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK- 

ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

Profesör / 

Doçent / 

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

Elektrik, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümlerinin birinden 

lisans veya yüksek lisans mezunu 

olmak ve bu alanların birinde doktora 

yapmış olmak, Haberleşme alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 
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MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK- 

ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

Profesör / 

Doçent/  

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

Elektrik, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümlerinin birinden 

lisans veya yüksek lisans mezunu 

olmak ve bu alanların birinde doktora 

yapmış olmak, Kontrol alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Profesör / 

Doçent /  

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

Elektrik, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümlerinin birinden 

lisans veya yüksek lisans mezunu 

olmak ve bu alanların birinde doktora 

yapmış olmak, İşaret İşleme alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Profesör / 

Doçent /  

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

Elektrik, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümlerinin birinden 

lisans veya yüksek lisans mezunu 

olmak ve bu alanların birinde doktora 

yapmış olmak, Elektrik Güç alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Fizik alanında lisans, yüksek lisans 

mezunu olmak ve aynı alanda doktora 

yapmış olmak. AR-GE alanında asgari 

2 yıl çalışmış olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

İNŞAAT 

MÜHENDİSLİĞİ 

Profesör / 

Doçent /  

Dr. Öğr. Üyesi 

2 

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olmak ve Geoteknik Anabilim 

Dalında doktora yapmış olmak 

Profesör / 

Doçent /  

Dr. Öğr. Üyesi 

2 

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olmak ve Hidrolik Anabilim 

Dalında doktora yapmış olmak 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ENDÜSTRİ 

MÜHENDİSLİĞİ 

Profesör / 

Doçent /  

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

Endüstri Mühendisliği alanında 

doktora yapmış olmak ve Yöneylem 

alanında çalışmaları olmak veya 

Yöneylem Araştırması alanında 

doktora yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ENDÜSTRİ 

MÜHENDİSLİĞİ 

Profesör / 

Doçent / 

Dr. Öğr. Üyesi 

2 

Mühendislik alanlarının birinden lisans 

mezunu olmak ve Endüstri 

Mühendisliği Anabilim Dalında doktora 

yapmış olmak, Üretim Planlama, 

Ergonomi ve/veya Simülasyon 

(Benzetim) konularında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

    8853/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

 
 

 8847/1-1 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909 

 

 



31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

 
 8864/1-1 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909 

 



31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909 

 



31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909 

 



31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909 

 



31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909 

 



31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909 

 



31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909 

 



31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 31 Temmuz 2022 – Sayı : 31909

Sayfa

1

4

7

10

19

19

20

20

21

22

37

62

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Altınbaş Üniversitesi Almanca Hazırlık Programı Yönetmeliği

–– Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

–– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

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.


