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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı

ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tıp ve mühendislik fa-

kültesi mezunları ile fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya veya biyoloji bölümü mezunları

arasından Genel Müdürün teklifi üzerine” ibaresi “en az lisans mezunları arasından” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel

Müdürün teklifi üzerine” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 ‒ Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Genel

Müdürün teklifi üzerine” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/7/2015 29417

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

15 Temmuz 2016
CUMA

Sayı : 29771



Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinden:
BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SATINALMA VE İHALE 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bezmiâlem
Vakıf Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alım-satım: Taşınır ve taşınmaz varlıklar ile her türlü ihtiyaç maddeleri hizmet ve

haklarının en iyi şekilde uygun değer ve koşullarla zamanında alım ve satımını,
b) Genel Sekreter: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Genel Sekreterini,
c) Genel Sekreter Yardımcısı: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcı-

sını,
ç) Hastane Genel Koordinatörü: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve

Araştırma Merkezi Genel Koordinatörünü,
d) Hizmet: İlgili mevzuata göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli per-

sonel istihdamı hariç olmak üzere, gerçek kişi, adi ortaklık, ortak girişim veya tüzel kişilere
ücret karşılığında yaptırılan araştırma, etüt, plan, proje kontrollük, müşavirlik ve benzeri her
türlü hizmeti,

e) İdare: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi ve Üniversiteye bağlı akademik ve idari birim-
leri,

f) İhale: Bu Yönetmelikteki usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi
üzerine bırakılmasını ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

g) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetkisi ve sorumluluğuna sahip kişi
veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

ğ) İmza Sirküleri: Üniversite ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin tüm ihti-
yaçlarının karşılanmasında, Mütevelli Heyeti kararlarıyla oluşturulan yürürlükteki temsil ve
ilzam yetkilerini,

h) İşletme Direktörü: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi İşletme Direktörünü,

ı) Kiralama: Taşınır ve taşınmaz mallarla, hizmet ve hakların kiralanması veya kiraya
verilmesini,

i) Komisyon: Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde sayılan işlerin yapılması için ilgili
mevzuata göre kurulacak komisyonları,

j) Mali ve İdari İşler Direktörü: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mali ve İdari İşler Di-
rektörünü,

k) Medikal Direktör: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi Medikal Direktörünü,

l) Mütevelli Heyeti:  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
m) Rayiç bedel: İşlemin yapıldığı gündeki normal alım-satım değerini,
n) Rektör: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
o) Rektör yardımcısı: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektör yardımcısını,
ö) Satınalma müdürü: Üniversite ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama

ve Araştırma Merkezi satınalma müdürlerini,
p) Yüklenici: İhale yöntemlerinden birisiyle, işin üzerine ihale edildiği gerçek kişi, adi

ortaklık, ortak girişim veya tüzel kişi, müteahhidi,
ifade eder.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) İhale işleri ile ilgili organlar şunlardır:
a) Üniversite İhale Komisyonu aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
1) Mütevelli Heyeti üyesi (İhale Komisyonu Başkanı),
2) Rektör veya Rektör Yardımcısı, Rektör ya da Rektör Yardımcısının katılamayacağı

durumlarda Rektörün görevlendireceği Dekan/Enstitü Müdürü/Meslek Yüksek Okulu Müdürü
gibi idari görevi olan öğretim üyelerinden birisi,

3) Genel Sekreter veya genel sekreter yardımcısı, 
4) Mali ve İdari İşler Direktörü, 
5) Satınalma müdürü,
6) Satınalma konusu ile ilgili teknik üye/üyeler.
b) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İhale Komisyonu aşağıda belirtilen kişiler-

den oluşur:
1) Mütevelli Heyeti üyesi,
2) Genel Sekreter veya genel sekreter yardımcısı,
3) Genel Koordinatör veya Medikal Direktör,
4) İşletme Direktörü,
5) Satınalma müdürü,
6) Mali ve İdari İşler Direktörü.
(2) İşin konusu itibarıyla teknik görüş gerektiren hallerde, ihale komisyonunca uygun

görülmesi halinde Üniversite içinden veya dışından bir veya daha fazla sayıda üye ilave edile-
bilir. İhtiyaç halinde İhale Komisyonu Başkanı tarafından komisyon kararına destek olmak
üzere asgari üç kişilik bir teknik komisyon da kurulabilir. 

(3) Muayene ve Kabul Komisyonu, İhale komisyonu tarafından belirlenen ve onay gö-
ren ihale konusu işlerin tamamlanmasını müteakip, işin istenilen vasıfta olduğunun tespitine
yetkili olarak işin içerik ve uzmanlığına göre en az üç üyeden oluşur. Bu komisyonun uygunluk
içeren kararı imzalanıp onaylandıktan sonra ihale bedeli ödenir. Kabul edilmeyen işlerin öde-
mesi yapılmaz.

(4) Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Oyların eşit
olması halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur. Üniversite ve Sağlık Uygulama
ve Araştırma Merkezinin ihale komisyonlarında görev alan üyeleri, Muayene ve Kabul Ko-
misyonunda görev alamazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 6 – (1) Akademik birimlerce eğitim ve/veya araştırma alt yapısının kurulması

kapsamında, bilgisayar, yazılım, teçhizat ve benzeri her türlü sınıf, atölye ve laboratuvar do-
nanımının alımı ile ilgili planlama yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Üniversitenin stratejisine uygunluk,
b) Planlanan veya yapılmış olan yatırımlarla ihtiyacın karşılanıp karşılanmadığının in-

celenmesi,
c) Ortak kullanılabilecek ürünlerin belirlenmesi,
ç) Altyapı, eğitim, destek ihtiyaçlarının diğer birimlerle birlikte planlanması,
d) Araştırma projelerinde Üniversite dışı kaynak kullanımına özen gösterilmesi.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Satınalma ilkeleri için;
a) Mal ve hizmet alımının en uygun şartlarda mümkünse ilk elden yapılması,
b) Mal ve hizmet alımlarında istenilen kaliteyi verme yeteneği, en uygun fiyat ve ödeme

koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını taşıyan en uygun teklifin tercih edilmesi, 
c) Üniversitenin kısa ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarının tespitinde, eğitim hizmetlerinin

aksamaması ancak gereksiz mal stoklarından kaçınılması için Üniversitenin gerekli tedbirleri
alması,
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ç) Şartnamelerin ve sözleşmelerin kolaylıkla incelenebilmelerini ve anlaşılmalarını
mümkün kılacak şekilde hazırlanması, ihaleye davet edilen her firmaya, mal ve hizmet alımına
ait açıklayıcı bilgilerin verilmesi ve rekabet bakımından birden fazla firmanın teklif vermesi,

gerekir.
(2) Üniversite ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin akademik ve idari tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında, tüm satınalma iş ve işlemleri
Mütevelli Heyeti kararlarıyla oluşturulan yürürlükteki imza sirkülerinde belirlenen yetkiler
(parasal limitler) ve Mütevelli Heyetince alınan diğer kararlar çerçevesinde yürütülür.

(3) Satınalma ve ihale usullerinin uygulanmasında sadece en düşük fiyat ölçütü esas
alınmayıp, istenilen mal ve hizmetin fiyatı, kalitesi, istenilen zamanda teslim/bakım/garanti
şartları, isteklilerin deneyim, liyakat ve mali durumları da birlikte değerlendirilir ve Üniversi-
tenin yararına en uygun olan teklif tercih edilir. Bu kriterlerden herhangi birisinin istenilen
şartlara uymaması durumunda bile fiyat göz ardı edilerek, ilgili birimce bu durum Teknik Rapor
ile tespit edilerek alım yapılabilir.

(4) Talep edilen mal/hizmetin tutarı için gerekirse birden fazla tedarikçiden teklif alınır.
İstenen mal/hizmetin piyasadaki tedarikçi sayısının kısıtlı olduğu, malzeme temin süresinin
daha kısa olduğu veya özellik arz eden alımlarda birden fazla teklif alınmasına gerek yoktur.

(5) Sürekli tüketim arz eden her türlü mal/hizmet alımlarında, kalite ve koşullarda bir
değişiklik yoksa aynı tedarikçiden mal/hizmet alımı devam edebilir.

(6) İstenen mal/hizmet için öncelikle, daha önce çalışılmış veya denenmiş tedarikçiler-
den teklif alınır.

(7) Yurt dışı alımlarda teslim şekli, teslim şartları, süreleri, montaj, bakım, ödeme şekli
gibi satınalma koşulları kararlaştırıldıktan sonra tedarikçi firmalardan teklif veya koşullara uy-
gun proforma fatura istenir.

(8) Satınalma talebi yapılmamış, açık ve net tanımlanmayan veya gerekli onayları alın-
mamış satınalma talepleri işleme alınmaz.

(9) Acil durumlarda satın alma işlemleri, satınalma biriminin yetki ve sorumluluğunda
doğrudan yürütülür. Üniversitede ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde meydana gele-
bilecek ve anında müdahale edilemediğinde zarar doğurabilecek veya eğitim öğretim ve sağlık
hizmetlerini aksatabileceği için satınalma usullerinin uygulanmasının beklenemeyeceği olaylar,
Üniversite için Genel Sekreter, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi için Genel Koordinatörün
kararıyla acil durum olarak kabul edilir. Satınalma birimi, imza sirkülerinde belirlenen yetkiler
(parasal limitler) ve Mütevelli Heyetince alınan diğer kararlar dahilinde satınalma işlemini
yapabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) İdari birimler, bölümler ve akademik birimlerce, satın alınmasını ta-

lep edilen mal veya hizmet için konusu ve ihtiyacın bütün özelliklerini açıklayan satınalma
talep formu doldurulup, ilgili birim yöneticilerine imzalattırıldıktan sonra Üniversite için Genel
Sekreterliğe, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi için Genel Koordinatörlüğe onaya sunulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen işler, imza sirküle-

rinde belirtilen yetkiler dahilinde, aşağıdaki usullerden birine göre yapılır:
a) Kapalı teklif usulü, 
b) Açık teklif usulü, 
c) Doğrudan temin usulü,
ç) Açık eksiltme usulü.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Bu usulde, imza sirkülerinde belirtilen yetki limitleri ve Mütevelli

Heyetince alınan diğer kararlar dahilinde, yayın, perakende yiyecek, içecek, çiçek ve toplu
alımlar dışında acil ihtiyaç duyulan kağıt-kırtasiye, temizlik malzemeleri, yazıcı ve fotokopi
makineleri için toner/kartuş ve benzeri sarf malzemesi bakım, onarım, eğitim, müfredat geliş-
tirme, yazılım, araştırma, etüt, proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, reklam, fotoğraf, film,
kontrollük, tercümanlık, sigorta, vasıta, menkul ve gayrimenkul kiralanması gibi özel nitelikli
mal ve hizmetler bir firmadan doğrudan temin edilebilir. Onay süreci tamamlanan satınalma
talep formuna istinaden satın alma işi satınalma birimince doğrudan yapılır.”  

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Bu usulde ihaleye, istenilen iş veya malı, şartnamede yazılı şartlara

uygun olarak temin edebilecek kimseler katılabilir ve hazır bulunanlar tarafından yapılacak
tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine, en uygun teklifte bulunana ihale yapılır. Açık ek-
siltme usulü ile ihale aşamasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerle, onay merciince işin diğer ihale
usullerinden biriyle yapılmasında idareye fayda sağlamayacağına karar verilen işler açık ek-
siltme suretiyle ihale edilir,

b) Açık eksiltmeye, şartnamede gösterilen şartlara uymak, teminatını vermek ve gerekli
belgeleri komisyona ibraz etmek şartıyla herkes katılabilir. Komisyonca, teminatı ve belgeleri
incelendikten sonra, durumları şartnameye ve ilgili mevzuata uygun bulunmayarak açık ek-
siltmeye giremeyecek olanlara teminatları ve belgeleri iade edilir. Bu husus ayrıca bir tutanakla
belirtilir,

c) Açık eksiltmeye katılmaya hak kazananlar bir tutanakla tespit edildikten ve bu husus
orada hazır bulunan isteklilere duyurulduktan sonra komisyon başkanı isteklileri, şartnameyi
imzalamaları ve teklif vermeleri için davet eder. Şartnameyi imzalamayan istekliler teklif ve-
remez.

ç) Teklif vermekten çekilenler ile teklif verecek istekli kalmadığının belirlenmesinden
sonra komisyonca yetkili makamın onay şartına bağlı olmak üzere, en son ve uygun teklif veren
teklif sahibine ihalenin yapıldığı bildirilir ve bu husus karara yazılarak imzalanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Üniversite, satınalma faaliyetlerini daha etkin yürütmek ve satınal-

malarda en uygun fiyatı bulmak amacıyla satınalmalarını elektronik ortamda e-ihale ile ger-
çekleştirebilir. e-ihale yapılabilmesi için; 

a) Öncelikle elektronik ihale sunumu yapan kurumlarla anlaşma yapılması,
b) Satın alınacak ürün veya hizmetle ilgili bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belir-

tilen ihale ve satınalma yöntemlerinden birisi kullanılarak en uygun fiyatın tespit edilmesi,
c) En uygun fiyatı belirlenen ürün veya hizmet, anlaşma yapılan sunucunun elektronik

ihale platformuna taşınarak, yeni tedarikçilerin de içinde bulunduğu geniş bir satıcı veri taba-
nından faydalanarak ürün ve hizmetin fiyatının daha da düşürülmesi,

ç) e-ihaleye katılacak tedarikçilerin, en son tekliflerini sisteme kayıt teklifi olarak gir-
meleri, ihalenin açık eksiltme yöntemi ile bu kayıt teklifleri üzerinden gerçekleştirilmesi ve
kayıt olması sağlanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 16 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir. 

“Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 16/A – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, idarece davet edilen isteklilerin

teklif verebildiği usuldür. İdarece hazırlanan teknik şartname, idari şartname, sözleşme taslağı
gibi ihale dokümanları kapsamında davet edilen isteklilerin teklifleri değerlendirilerek ihale
sonuçlandırılabilir. 
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(2) Tüm istekliler fiyat tekliflerini kapalı zarf içerisinde Satınalma Müdürlüğüne ihale
öncesi teslim ederler. Kapalı zarflar ihale gününde toplanan komisyon nezdinde açıldıktan
sonra davet edilen istekliler sıra ile komisyon huzuruna davet edilerek indirimli yeni fiyat tek-
lifleri alınır. Gerek görüldüğü takdirde, bu aşamadan sonra isteklilerin tümü veya bir bölümü
arasında açık eksiltme usulüne geçilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak,

kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli

ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan do-
layı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
c) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler,
ç) Mütevelli Heyetinde, İhale Komisyonunda ve satınalma ile ilgili birimlerde çalışan-

ların üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımları.
(2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler, ihale dışı bırakılarak geçici teminat-

ları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edile-
memesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale
iptal edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Yapılacak olan alımlara ilişkin şartnameler, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak talep sahipleri ve teknik üye/üyeler tarafından
hazırlanır.

(2) Şartnamelerde satın alma konusu işlerin her türlü idari ve teknik özelliği belirtilir.
Şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak olan özel ve teknik şartların yanında gerekli
hallerde ek hususlara da yer verilir.

(3) Şartnameler, idari ve teknik şartname olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan;
a) İdari şartname: Yapılacak işin idari prosedürünün isteklilere duyurulması amacıyla

satınalma müdürlüğünce hazırlanır. İşin niteliğine göre aşağıdaki hususların tamamına veya
bir kısmına yahut diğer ek şartlara uygun bir sırada yer verilir. Söz konusu hususlar şunlardır:

1) İşin konusu,
2) Teklifin şekli ve son gönderme tarihi,
3) Teminat alınıp alınmayacağı, alınacaksa miktarı,
4) Opsiyon müddeti,
5) İşin süresi,
6) Ödeme durumu,
7) Teslim şekli,
8) Vergi ve harçlar,
9) Gümrük işleri,
10) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar,
11) Üniversitenin alımı yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbest olduğu,

işin ve siparişin durdurulması veya iptali,
12) Uyuşmazlıkların çözümü.
b) Teknik şartname: İşin ihtiyaca uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli teknik

açıklamaları ve şartları içeren şartnamedir ve istekte bulunan birim ile teknik üye/üyeler tara-
fından hazırlanır. İstekte bulunan birimin hazırladığı satınalma talep formu veya dilekçesinde
aşağıda belirtilen ayrıntılı teknik açıklamalar da işin aciliyeti ve niteliğine göre teknik şartname
olarak kabul edilir:

1) İşin konusu, niteliği ve yöntemi,
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2) Garanti,
3) Teslim süresi, yeri ve şekli,
4) Bakım, servis, montaj.
(4) Şartnamelerde aksine bir hüküm bulunmadıkça fiyat ve nitelik açısından en uygun

teklifi veren firma ile pazarlık yapılabilir.  Sözleşmelerde aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Alınacak mal/hizmetin net ve ayrıntılı olarak açıklaması,
b) Alınacak mal/hizmet bedeli, ödeme planı ve gerekli hallerde teminat,
c) Süre, fesih, yenileme şartları,
ç) Gerekli durumlarda damga vergisi, noter tasdiki ve benzeri mali yükümlülükler ve

sigorta sorumlulukları,
d) İşin gereği gibi yapılmaması, süresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak cezai

şartlar ve idare için doğacak haklar.
(5) Süreklilik arz eden hizmet alımlarında, sözleşme süresi tamamlandığı halde işe aynı

yüklenici ile devam edilmek istendiği takdirde sözleşmede belirtilen fiyat veya devresel fiyat
artışları dışında bir fiyat artışı yapılmamış olması kaydıyla, yeni bir satınalma isteği yapılmasına
gerek duyulmadan sözleşme yenilenir. Ancak mevcut sözleşme koşulları aynı kalmak kaydıyla,
ek hizmet istekleri, yeni bir satınalma talep formu doldurulmasını gerektirir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üze-

rinden satınalma komisyonu tarafından %3 oranında geçici teminat alınabilir. Doğrudan temin
ve açık teklif usulü ile yapılacak alımlarda ise tahmini bedel bildirilmediğinden idarece tespit
olunacak miktarda geçici teminat alınabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Sözleşmenin imzalanmasından önce ihale alan firmadan ihale bedeli

üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında banka teminat mektubu veya nakit olarak teminat
alınabilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) İhaleler, Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile en geç onbeş iş günü

içerisinde kesinleşir. Bu durum en geç on iş günü içinde tüm ihale katılımcı firmalara, ihale
dosyasında belirtilen e-posta adreslerine ihale sonuç kararı bildirilir. İhale uhdesinde kalmış
firma sözleşme yapmaya ve kesin teminat vermeye davet edilir. e-postanın gönderilmesini takip
eden gün, kararın yükleniciye tebliğ tarihi sayılır. Tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, bu
Yönetmelikte belirtilen belgeleri ve kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması
hususu tebliğ edilir.

(2) Yüklenici tarafından süresinde sözleşme imzalanmadığı takdirde, protesto çekmeye
ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan istekli teminatı irat kaydedilir. Üni-
versite tarafından bu durumda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının Mütevelli
Heyeti Başkanınca da uygun görülmesi halinde bu istekli ile de Yönetmelikte belirtilen esas
ve usullerle sözleşme imzalayabilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de
sözleşmeyi imzalamaması durumunda ihale iptal edilir.

(3) Kendisine ihale yapılmayan isteklilerin varsa geçici teminatları iade edilir.
(4) Taahhüdünü yerine getiremeyen yüklenici firmanın teminatı irat kaydedilir. Yükle-

nici firmanın Üniversiteye maddi zarar vermesi durumunda bu zarar, kesin teminat miktarından
az olsa da kesin teminattan artan fark iade edilmez.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli

Heyeti Başkanı yürütür.
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Canik Başarı Üniversitesinden:

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2012 tarihli ve 28400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Canik Ba-

şarı Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(2) Mütevelli Heyet; Vakıf yönetim organı tarafından devlet memuru olma niteliklerine

sahip ve en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilen en

az yedi, en fazla on bir üyeden oluşur. Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir başkan

seçer.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluştu-

ran bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Genel Sekreterliğe bağlı birimler şunlardır:

a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,

b) Personel Daire Başkanlığı,

c) Mali İşler Daire Başkanlığı,

ç) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

d) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

e) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,

f) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

g) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,

ğ) Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı,

h) Hukuk Müşavirliği.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 40 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Lisansüstü öğretim programlarına, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre öğrenci kabul

edilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/9/2012 28400
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

ELEKTROMANYETİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ)

Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş ve çalışma ilkelerini belirle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma Merkezinin

nitelikleri, organları ve işleyişi ile ilgili genel ilkeleri ve esasları kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Merkez: Kısa adı RTEÜ-EMAM olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Elektro-

manyetik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanları ve Organlar

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin Fen-Edebiyat, Mühendislik, Tıp ve

diğer fakültelerinin ilgili birimleri ve Fen Bilimleri Enstitüsünün işbirliği ile disiplinler arası

bir merkez kurarak, elektromanyetik alanlar konusundaki uygulamaların Türkiye’de etkili bir

şekilde yapılmasına katkıda bulunmak, bu amaçla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla

müşterek çalışmalar yürütmek ve diğer üniversiteler de dâhil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler

ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları konularda evrensel düzeyde uygulama ve

araştırmalar yapmaktır. Ayrıca, örgün ve yaygın eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak ve

Üniversite dışındaki kuruluşlarla müşterek çalışma ortamı sağlamak da amaçlar arasındadır.
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Merkezin çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Elektromanyetik radyasyon konularında araştırmalar yapan farklı disiplinlerden bilim

adamı ve uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri

oluşturulmasını, yürütülmesini ve bu konulara ilişkin yayın yapılmasını sağlamak,

b) Elektromanyetik radyasyon ve kirliliği konularında ulusal ve uluslararası düzeyde

seminer, konferans, kongre, çalıştay, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantı ve eğitim prog-

ramları ile kurslar düzenlemek,

c) Elektromanyetik alan çalışmalarında başta bölgesel olmak üzere, yurt içi ve yurt dı-

şında kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak,

ç) İlgili kurum ve kuruluşlarla birlikte, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekle-

mek, ölçüm ve danışmanlık hizmeti vermek,

d) Elektromanyetik radyasyondan korunmaya yönelik bölgesel seminerler hazırlayarak

halkı bilinçlendirmek,

e) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

Organlar

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği, Merkezi oluşturan

birimlerde konu ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, merkezde gö-

revli öğretim elemanları arasından, üç yıl için görevlendireceği bir Müdür Yardımcısı tayin

eder. Müdür gerektiğinde yardımcısını değiştirebilir. Süresi biten Müdür ve Müdür Yardımcısı

yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden,

Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınma-

sından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olmak,

b) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat esaslarına göre Merkezi yönetmek,

ç) Yıllık bütçe önerilerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor

vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu en az üç üyeden oluşur ve üyeleri üç yıllık süre için

Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Ku-

rulu akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri
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ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerekti-

ğinde Müdür/Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çok-

luğu ile alınır. Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programı ve raporunu hazırlamak ve takip etmek,

b) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili ka-

rarları almak,

c) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rek-

törün onayına sunmak,

ç) Merkez Müdürünün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman eksikliğini tespit

etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak,

d) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,

f) Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversite öğ-

retim üyeleri ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan, Üniver-

site Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla beş üyeden

oluşur. Bu Kurulun başkanı Rektördür. Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Sü-

resi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez yönetimine yardımcı olacak görüş ve önerileri oluşturmak,

b) Yapılacak bilimsel çalışmalara maddi kaynak temin etmek, teknik ve bilimsel destek

sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş He-

kimliği Fakültesinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezu-
niyetlerinde uyulacak esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği

Fakültesinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerine
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) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Anabilim Dalı: Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan her bir anabilim dalını,
c) Danışman: Bir öğrenciye, Üniversiteye kayıt oluşundan itibaren fakülte ile ilişiği ke-

silinceye kadar geçen süre içinde kayıt, eğitim-öğretim faaliyetleri ve Üniversitedeki yaşamı
ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak ve yönlendirmek üzere, dekanlık tarafından görev-
lendirilen öğretim elemanını,

ç) Dekan: Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
d) Ders/e-ders: Ders, öğretim planında yer alan ve haftalık bir program çerçevesince

öğretim elemanı/elemanları tarafından yürütülen ve elli dakika süren eğitim-öğretim çalışma-
sını, e-ders ise öğretim içeriği ve materyallerinin, internet/intranet ya da bir bilgisayar ağı üze-
rinden sunulduğu, öğrencilerin ise öğreticiler ve diğer öğrenciler ile birlikte bu ortama eş-zamanlı
ve/veya eş-zamansız katılım göstererek öğrenmelerini gerçekleştirdiği, zaman ve mekân ba-
ğımlılığı olmayan elektronik ders uygulamasını,

e) Eğitim-öğretim yılı: Resmi tatil günleri hariç en az on dört haftalık güz ve bahar ya-
rıyıllarından oluşan dönemi,

f) Fakülte: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
g) Fakülte Kurulu: Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,
h) Öğrenme kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinin başarı ile tamamlanması sonrası

öğrencilerin edindiği bilgi ve becerileri,
ı) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri, süresi ve akademik takvim
MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir

yarıyıl en az on dört haftadır.
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(2) Yarıyıl/yılsonunda uygulanan yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavları bu sü-
renin dışındadır. Staj programları, akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini
aşabilir.

(3) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıldır.
(4) Fakültede eğitim-öğretim Fakülte Kurulu tarafından belirlenip Senato tarafından

onaylanan akademik takvime göre yürütülür.
Öğrenci kabulü ve kaydı
MADDE 6 – (1) Fakülteye öğrenci kabulü ve kayıtları, 1/12/2011 tarihli ve 28129 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eği-
tim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Yatay geçişler
MADDE 7 – (1) Fakülteye yatay geçişler 24.04.2010 tarihli 27561 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümleri ile senato tarafından belirlenen hükümlere göre yapılır.

Muafiyet ve intibak
MADDE 8 – (1) ÖSYM ile yerleşen ve Üniversitede birinci sınıfa kesin kaydını yap-

tıran öğrenciler, daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu dersler
için muaf olmayı talep edebilirler. Öğrenciler muafiyet başvurularını, dilekçe ve ekinde not
döküm belgesi ile birlikte Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları ilk yarıyılın/yılın derslerinin
başlamasını izleyen on beş iş günü içinde Dekanlığa yapmak zorundadırlar. Başvuru yapmayan
öğrenci muafiyet hakkını kaybeder, bir daha başvuru yapamaz ve ders planındaki tüm dersler-
den sorumlu olur.

(2) Ders muafiyetleri, muafiyet başvurularının sona ermesini takip eden beş iş günü
içinde, öğrencilerin ayrıldıkları yükseköğretim kurumunda başardıkları dersler göz önüne alı-
narak, tüm eğitim-öğretim planını kapsayacak şekilde intibak komisyonunun önerisi ile Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından bir defada karara bağlanır. Alınan karar, öğrenciye de tebliğ edilir.
Verilen kararlara itirazlar kararın ilanından itibaren beş iş günü içinde Dekanlığa yapılmak zo-
rundadır. Muafiyet talebi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğ-
renciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam ederler.

(3) Daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden
muafiyet isteği kabul edilen öğrencilerin bulunduğu sınıfta okutulan mesleki zorunlu derslerin
tümünden muaf olması durumunda bir üst sınıfa intibakı yapılır. Bu öğrenciler, intibaklarının
yapıldığı dönem öğrencilerine uygulanan mevzuat hükümlerine tabi olurlar.

(4) ÖSYM sınavı ile yerleşip Üniversiteye kesin kaydını yaptıran ve Üniversiteye ku-
rumlar arası geçiş yapmasına karar verilen öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri lisans
programlarından almış ve başarmış oldukları derslerin harf notları, karşılık sayılan dersler için
geçerli sayılır ve bu notlar genel not ortalamasına katılır.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersin/derslerin muaf olarak sayılabil-
mesi için, muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 21 inci maddede be-
lirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya karşılığı olması gerekir. Ancak, öğretim prog-
ramlarında harf notu verilmeksizin başarılı olarak değerlendirilen ders/dersler için en az CC
harf notu veya karşılığı aranmaksızın öğrenci muaf sayılır ve bu dersler not döküm belgesinde
M (muaf) harf notu ile gösterilerek ortalamaya dâhil edilmez.
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Yabancı dil dersi muafiyet sınavı
MADDE 9 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından ortak zorunlu yabancı dil dersleri için ya-
bancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 puan üzerinden 60 ve yukarı puan alan öğ-
renciler, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar ve alınan notlar 21 inci maddeye
göre harf notuna çevrilerek yarıyıl/yıl akademik not ortalaması ile genel akademik not ortala-
masına katılır.

Öğretim dili
MADDE 10 – (1) Öğretim dili Türkçedir.
Danışmanlık
MADDE 11 – (1) Kaydını yaptıran öğrenciler için, eğitim-öğretim konularında karşı-

laşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere dekanlık tarafından öğretim elamanları
arasından derslerin başlamasından önce danışman görevlendirilir. Danışman, danışmanı olduğu
öğrencileri izler, yol gösterir, derse yazılım işlemlerini üniversite yönetim kurulunun belirle-
yeceği esaslar çerçevesinde denetler ve öğrencinin sosyal ve kültürel durum ve faaliyetlerinin
başarısını olumsuz etkilememesi için gerekli yönlendirmeleri yapar. Dekan gerektiğinde öğre-
tim elemanlarından danışmanı olduğu öğrencilerle ilgili faaliyetler ve öğrencilerin başarı du-
rumu hakkında rapor isteyebilir.

Kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Öğrenciler her yarıyıl/yılbaşında ve akademik takvimde belirtilen

süreler içinde katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulunun tes-
pit edeceği esaslar çerçevesinde, interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak
zorundadırlar. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup,
bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler.

(2) Kayıt yenileyen öğrenciler o yılın ders programına kaydolmuş sayılır ve derslere
devam hakkı elde eder.

(3) Süresi içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler mazeretlerini belirten dilekçe ile ders-
lerin başlama tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde Dekanlığa başvururlar. Kayıtlarının ye-
nilenmesine, başvuruların sona ermesini takip eden beş iş günü içerisinde Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından karar verilir.

(4) Kaydını belirlenen sürede yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl/yılda derslere ve sınav-
lara giremezler, öğrencilik hakkından yararlanamazlar. Öğrencilerin kayıt yenilemediği
yarıyıl/yıl 2547 sayılı Kanun hükümlerince belirlenen öğrenim süresinden sayılır.

Ders alma
MADDE 13 – (1) Fakültede her öğretim yılında uygulanan bütün zorunlu teorik, pratik

ve klinik dersler bir sonraki yılın ön koşuludur. Fakültede ders geçme değil sınıf geçme sistemi
uygulanır. Bulunduğu sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez.

(2) Mesleki zorunlu derslerin herhangi birinden başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa
geçemezler ve kaldığı sınıfta başarısız olduğu dersi/dersleri veya staj/stajları tekrar ederler.

(3) Mesleki seçmeli dersler hariç diğer seçmeli ve ortak zorunlu derslerden devam ko-
şulunu yerine getirerek başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçerler ancak başarısız oldukları
derslerin sınavlarına girmek ve başarılı olmak zorundadırlar.

(4) Uygulamalı derslerde öğrenciler pratik çalışmaları verilen sürede tamamlamakla
yükümlüdürler. Pratik çalışmaların kapsam ve yöntemi ilgili anabilim dalı tarafından ders
yılı/staj dönemi başında öğrencilere duyurulur. Pratik çalışmalarını anabilim dalı tarafından
öngörülen ölçütlere uygun olarak tamamlayamayan öğrenciler o uygulamalı dersten başarısız
sayılırlar.
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(5) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yap-
tırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları sınıftan devam ederler ve bu durumdaki öğrenciler
bir üst sınıftan ders alamazlar.

(6) Danışmanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, öğrencilerin öğrenim
durumlarının izlenebilmesi ve kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla her bir öğrenci için ayrı
ayrı öğrenim durumu kütüğü tutulur. Bunlar Dekanlık tarafından muhafaza edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler ve Uygulamalarla İlgili Esaslar

Dersler
MADDE 14 – (1) Fakültede dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seç-

meli dersler, laboratuvar, klinik öncesi uygulamalar ve klinik uygulamalarından oluşur. Bunlar
aşağıda açıklandığı şekildedir:

a) Mesleki zorunlu dersler: Diş hekimliği öğretiminde birden fazla dönem devam eden
ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil
dersleridir.

c) Seçmeli dersler: Öğrenciye seçim hakkı tanınan programa bağlı veya isteğe bağlı
seçmeli derslerdir. Öğrenciler seçmeli dersleri ilgilerine ve danışman önerilerine göre ilan edi-
len listeden kendileri belirler. Belirlenen bu seçmeli dersler danışmanlar tarafından onaylanır.

ç) Klinik öncesi uygulamalar: Mesleki klinik uygulamalar öncesinde öğrencinin el be-
cerisini geliştirmek ve yetkinlik kazandırmak için yapılan çalışmalardır.

d) Klinik uygulamalar: Öğrencinin eğitim-öğretim süresi boyunca edindiği bilgi ve be-
cerilerin, klinik ortamında uygulanmasıdır.

(2) Diş hekimliği eğitimine ait pratik uygulamalar, eğitim-öğretim yılı başında anabilim
dalları tarafından ilan edilen ve öğrenci tarafından o eğitim-öğretim yarıyılı ya da yılı içinde
yapılması zorunlu olan laboratuvar, saha ve klinik uygulamalara ilişkin çalışmaları içerir.

Derslerin kredileri
MADDE 15 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin ta-

mamı ile haftalık uygulama saatinin yarısının toplamıdır. Her bir eğitim-öğretim çalışmasının
kredi-saat değeri aşağıda gösterilmiştir:

Eğitim-öğretim çalışması Kredi
a) 1 saatlik teorik ders 1
b) Derse bağlı 2 saatlik uygulama
(Uygulamanın yarısı olarak hesaplanır) 1
c) 1-4 saatlik laboratuvar, klinik, saha uygulaması,
atölye uygulaması, seminer, proje, bitirme tezi ve benzeri çalışma 1
ç) 5-8 saatlik laboratuvar, klinik, saha uygulaması, atölye uygulaması,
seminer, proje, bitirme tezi ve benzeri çalışma 2
(2) Bir dersin kredisi, o ders için ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenmiş olan öğ-

renme kazanımları için gerekli öğrenci çalışma yükünü ifade eder. Derslerin kredisi öğrencilerin
çalışma yükleri hesaplanarak AKTS olarak belirlenir.

(3) Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Dersin kredisi öğrencinin dönem ça-
lışma yükü temel alınarak öğretim elemanı tarafından belirlenir, Fakülte Kuruluna önerilir ve
kurulun kararı, Senatonun onayından sonra kesinleşir. Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı eği-
tim-öğretim çalışmaları yükü ders planında gösterildiği kadardır.
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(4) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders ve uygulama
kredisi toplamı 60 AKTS’dir. 10 yarıyıllık diş hekimliği eğitim-öğretim sürecinde öğrencinin
almakla yükümlü olduğu ders ve uygulama kredisi toplamı 300 AKTS’dir.

(5) Kredi sistemi olarak ulusal ve AKTS birlikte kullanılır.
Derslere devam
MADDE 16 – (1) Öğrenciler derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadırlar.

Teorik derslerin %30’undan, uygulamaların %20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygula-
malarda başarılı olamayan öğrenciler o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler.

(2) Tekrarlanan teorik derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise bu
derslerde yeniden devam şartı aranmaz. Ancak öğrenci tekrarlanan uygulamalı derse yeniden
devam etmek zorundadır.

(3) Derse devam denetimi, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından öğrenciden imzalı
yoklama alınarak yapılır. Devamsız öğrencilerin durumu yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilgili
öğretim elemanı tarafından ilan edilir. Öğrenciler, devamsız oldukları dersi tekrar ederler.

(4) Üniversite tarafından akademik, sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine katılmak üze-
re görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve ma-
zeret sınav hakkı verilir.

(5) Sağlık raporu süresi devam süresinden sayılmaz. Raporlu olunan toplam süre ders-
lerin %30’unu, uygulama ve/veya laboratuvarların %20’sini aştığı takdirde devamsızlıktan ka-
lınır.

Klinik öncesi uygulamalar ve klinik öncesi uygulamaların telafisi
MADDE 17 – (1) Klinik öncesi uygulama derslerinde ilgili anabilim dalı tarafından

istenilen çalışmalar, belirlenen süreler içerisinde tamamlanmak zorundadır. Bu sürelerin so-
nunda bu çalışmalar değerlendirilerek başarı notu belirlenir.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda uygulaması olan derslerde sayı ve nitelikleri ön-
ceden belirlenmiş pratik uygulamaları süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler ilgili derslerin
yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler. Bu öğrenciler için ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından
uygun görüldüğü takdirde telafi programı açılabilir. Telafi programını başarı ile tamamlayan
öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir.

(3) Telafi döneminde de istenilen pratik çalışmaları tamamlayamayan veya bu çalışma-
larda başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları klinik öncesi uygulama dersini tekrar eder-
ler.

Klinik uygulamalar ve klinik uygulamaların telafisi
MADDE 18 – (1) Klinik uygulamalar diş hekimliği eğitim-öğretim süresinin 6 ncı ya-

rıyılından 10 uncu yarıyılına kadar akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde gerçekleş-
tirilir. Klinik uygulamalara ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Başarı Durumu ile İlgili Esaslar ve Diplomalar

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Sınavlarla öğrencilerin bilgi ve becerileri ölçülür. Bu sınavlar; ara

sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, staj sonu sınavı ve tek ders
sınavı olup, aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Ara sınav: İlgili eğitim-öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl içinde
yapılan sınavlardır. Her ders için yarıyılda en az bir, yılda ise en az iki ara sınavı yapılır. Sınav
süresi en az bir ders saatidir. Yarıyıl içinde yapılan ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev,
laboratuvar ve benzeri çalışmaların hepsi yarıyıl içi çalışması olarak değerlendirilir. Yarıyıl içi
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çalışmalarının harf notuna katkısı %40’tır. Yarıyıl içinde yapılan ara sınavın harf notuna katkısı
en az %20 olmak zorundadır. Ara sınav dışındaki yarıyıl içi çalışmalarının harf notuna katkı-
sının oranı öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyılın ilk üç haftası içerisinde öğrenciye
duyurulur.

b) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yılsonunda akademik takvimde be-
lirlenen tarihler arasında yapılan sınavlardır. Sınav süreleri en az iki ders saatidir. Yarıyıl/yılsonu
sınavının harf notuna katkısı %60’tır. Yarıyıl/yılsonu sınavında 100 üzerinden en az 50 puan
almak zorunludur. Yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 50 puan alamayan
öğrencilerin ara sınavdan aldığı not değerlendirmeye katılmaz ve bu durumdaki öğrencilere
FF harf notu verilir.

c) Bütünleme sınavı: Derse devam ve uygulama şartlarını yerine getiren ancak
yarıyıl/yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavlardır. Bu sınava,
yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını elde edip sınava girmeyen öğrenciler de girebilir. Aka-
demik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Başarı notunun hesaplanması yarıyıl/yılsonu
sınavları gibidir. Sınav süreleri en az iki ders saatidir.

ç) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınava giremeyen ve maze-
retleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir.
Sadece ara sınav için geçerli olan mazeret sınavı yarıyılın son haftasında yapılır. Mazeret bel-
gelerinin düzenlendikleri tarihi izleyen beş iş günü içerisinde Dekanlığa verilmesi zorunludur.
Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciler
için yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

d) Staj sonu sınavı: Beşinci sınıf öğrencileri için staj süresinin bitiminde pratik ve teorik
olarak iki aşamada yapılan sınavdır.

e) Tek ders sınavı: Mezuniyetlerine tek teorik dersi kalan öğrenciler; akademik takvimde
belirtilen zamanda, dersin hangi yarıyılda olduğuna bakılmaksızın, tek ders sınavına girerler.
Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmeleri için yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine
getirmiş olmaları gerekir. Öğrencilerin, tek ders sınavından 100 üzerinden en az 60 puan al-
maları gerekir. Sınavda alınan not, o dersin harfli başarı notu yerine geçer.

(2) Sınavlar her yıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(3) Sınavlar, teorik pratik, laboratuvar veya klinik uygulamalar şeklinde yapılabilir.

Teorik sınavlar yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Teorik sınavlar anabilim dalı başkanlığı ta-
rafından belirlenen öğretim elemanları tarafından yapılır.

(4) Herhangi bir sınava mazeretsiz girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve sıfır
puan almış kabul edilir.

(5) Yarıyıl/yıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl/yılsonu sınavı
puanları 100 puan üzerinden verilir. 0,5 ve üzerindeki kesirli puanlar bir üst tam puana tamam-
lanır.

(6) Öğrencilerin staj, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavlarından herhangi birine gi-
rebilmeleri için kaydını yenilemiş olmalarının yanı sıra, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı
derslerin, stajların ve laboratuvar çalışmalarının ise %80’ine devam etmeleri gerekmektedir.

(7) Öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavlarında ilgili dersin müfredat programındaki teorik,
pratik ve klinik uygulamalarından sorumludurlar. Ancak son sınıf öğrencileri mesleklerinin
özelliği nedeniyle klinik uygulama gördükleri derslerin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş
olan teorik, pratik ve klinik uygulamalarından sorumludurlar.

(8) Sınavlarda çeşitli nedenlerle soru iptal edildiği zaman, iptal edilen sorunun puanı
diğer sorulara eşit olarak dağıtılır.
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(9) Öğrenciler, sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini
yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

(10) Öğretim elemanları, sınav sonuçlarını en geç akademik takvimde belirtilen tarihe
kadar otomasyon sistemine girmek zorundadırlar. Yarıyıl/yılsonu ve/veya bütünleme sınav so-
nuçlarının sisteme girilmesini takiben oluşan ders değerlendirme raporunun imzalı bir şekilde
Dekanlığa teslim edilmesi gerekir. Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar öğretim elemanları ta-
rafından en az iki yıl saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 20 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları duyurulduktan sonra beş iş günü içinde

Dekanlığa bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıtlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.
Dekanlık, maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenebilmesi için sınav kâğıdını ilgili ana-
bilim dalı/bölüm/program başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir ve
sonucu öğrencilere tebliğ eder. Öğrencilerin itirazının devam etmesi durumunda cevap kâğıtları,
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanlarının dâhil olmadığı, ilgili alandaki
diğer öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya
diğer sınav kâğıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden esastan incelenir. Not
değişiklikleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bildirilir.

(2) İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en fazla on iş
günü içinde sonuçlandırılır.

(3) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan notlar ile ilgili herhangi bir maddi hatanın ya-
pılmış olması halinde, düzeltme istemi, ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine Dekanlık
tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hata-
ların en geç ertesi yarıyılın kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonraki
düzeltme işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu onayıyla yapılır.

Notlar
MADDE 21 – (1) Fakültede tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam puan üzerinden

değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınavına giren öğrenciye, ara sınav/sınavlar
not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı dikkate
alınarak harf notu verilir.

(2) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınavına
girmesi ve sınav notunun 100 üzerinden en az 50 olması şartıyla harf notunun en az CC olması
gerekir.

(3) Harf notları ve açıklamalarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.

PUAN HARF NOTU KATSAYI BAŞARI DURUMU NOT ORTALAMASINA
90-100 AA 4.0 Başarılı Katılır
85-89 BA 3.5 Başarılı Katılır
75-84 BB 3.0 Başarılı Katılır
70-74 CB 2.5 Başarılı Katılır
60-69 CC 2.0 Başarılı Katılır
55-59 DC 1.5 Başarısız Katılır
50-54 DD 1.0 Başarısız Katılır
40-49 FD 0.5 Başarısız Katılır
0-39 FF 0.0 Başarısız Katılır

0 D 0.0 Devamsız Katılır
G Geçer Katılmaz
K Kalır Katılmaz
S Süren Çalışma Katılmaz
M Muaf Katılmaz
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b) Öğrencinin başarı durumuna ilişkin yukarıda belirtilen harfli başarı notlarıyla ilgili

esaslar aşağıda gösterilmiştir.

1) AA, BA, BB, CB ve CC başarılı harf notlarıdır.

2) DC, DD, FD ve FF başarısız harf notlarıdır.

3) D (Devamsız) harf notu, derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getire-

memiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olmayan öğrenci-

lerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

4) G (Geçer) harf notu, kredisiz dersler ile beden eğitimi ve güzel sanatlar derslerinden

başarılı olan öğrencilere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz.

5) K (Kalır) harf notu, kredisiz dersler ile beden eğitimi ve güzel sanatlar derslerinden

başarısız olan öğrencilere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz.

6) S (Süren Çalışma) harf notu, bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sür-

dürülen bitirme çalışması ve proje dersi için verilir.

7) M (Muaf) harf notu, Üniversite dışından yatay geçiş yapan öğrenciler ile Üniversi-

teye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki öğretim programlarında herhangi bir not kaydı

olmayıp başarılı olarak değerlendirilen ve denkliği Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul

edilen dersler için verilir. M notu ortalama hesaplarına katılmaz.

Not ortalaması

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yılsonunda Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı tarafından, yarıyıl/yılsonu ve genel akademik not ortalamaları hesaplanarak

belirlenir. Öğrencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf

notu katsayısının çarpımından elde edilir.

(2) Bir yarıyılın/yılın not ortalaması; o yarıyıl/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı

puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde

edilen ortalama, noktadan sonra iki hane olmak üzere gösterilir. Sonuçlarda virgülden sonraki

üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki

hane olarak tespit edilir.

(3) Ağırlıklı genel akademik not ortalaması, öğrencinin, öğrenimi süresince bütün ders-

lerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak olan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan

derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Sonuç, noktadan sonra iki hane yürütülür.

(4) Gerek yarıyıl/yıl, gerek ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, (AA)

dan (FF) ye kadar verilen notlar esas alınır. Bu sırada (D) notu da (FF) notu işlemi görür.

(5) Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

(6) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla genel ağırlıklı not ortala-

ması, mezuniyet notudur.

Diplomalar

MADDE 23 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Ön lisans diploması: İlk iki eğitim-öğretim yılındaki bütün derslerin sınavlarını ba-

şarmış olmak şartı ile öğrenimine devam etmek istemeyen ve bu durumu yazılı olarak Dekan-

lığa bildiren öğrencilere 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans

Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları

veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ön lisans

diploması verilir.

15 Temmuz 2016 – Sayı : 29771                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



b) Diş hekimliği diploması: Fakülte akademik programında bulunan bütün dersleri, uy-

gulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Diplomanın

şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlük tarafından düzenlenir.

c) Üniversite öğrenciliği süresince disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl

sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın akademik not ortalaması 3.00-3.50 olan öğren-

ciler onur öğrencisi, 3.51-4.00 olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi listesine geçerek mezun

olurlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda Rektörlükçe ilan edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bitirme tezi

MADDE 24 – (1) 5 inci sınıf öğrencileri mezuniyetlerinden önce bir öğretim üyesi gö-

zetiminde bitirme tezi hazırlamak zorundadırlar.

Kılık-kıyafet

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince laboratuvarlarda laboratuvar önlü-

ğü, kliniklerde ise fakültenin belirlemiş olduğu üniformayı giymeleri zorunludur.

Kayıt dondurma, izin, kayıt sildirme ve ilişik kesme

MADDE 26 ‒ (1) Kayıt dondurma, izin, kayıt sildirme ve ilişik kesme işlemleri yürür-

lükteki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-

netmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır.

Disiplin

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-

lerine göre yürütülür.

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 28 – (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her

türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur.

Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğ-

rencilerden tazmin edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Recep Tayyip Erdo-

ğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili mevzuat

hükümleri kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak

yürürlüğe giren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA 

DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL 

VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkemize

Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygula-

ma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/5/2016”

ibaresi “31/8/2016” olarak değiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki

fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan tarifesiz (charter)

uçak seferlerinde en az 150 yolcu getirmek kaydıyla, birinci fıkrada yer alan destek tutarı

1 Haziran-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında %30 oranında artırılarak uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“(1) Seyahat acentaları; 

a) 1/4/2016-30/4/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 1/8/2016, 

b) 1/5/2016-31/5/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/8/2016, 

c) 1/6/2016-30/6/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 30/9/2016, 

ç) 1/7/2016-31/7/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/10/2016, 

d) 1/8/2016-31/8/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 30/11/2016,

tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda

bulunmak zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına, (g) bendinden sonra gel-

mek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ğ) %30 fazla ödemeye tabi tarifesiz seferlere ilişkin uçuş beyan formları (Ek-9 ve

Ek-10),”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(3) Destekleme ödemeleri, turistik seferin gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş

günü Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan

döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-9 ve Ek-10 eklenmiştir. 

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6930 Karar Tarihi: 30/06/2016

Kurul Başkanlığının 29.06.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 29.06.2016

tarih ve 12509071-113-E.16955 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- İyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat

Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü mad-

desinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde ödeme ku-

ruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın

Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.
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—— • ——
DÜZELTME

13/7/2016 tarihli ve 29769 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayım-
lanan, 27/6/2016 tarihli ve 2016/8991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci mad-
desi, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 14/7/2016 tarihli ve 31853594-165-23-2947
sayılı yazısına istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilerek düzeltilmiştir.

“MADDE 1 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)’nin 1267 (1999), 1988
(2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasar-
rufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listenin “A-DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek
Kişiler” başlıklı bölümünün 27 nci sırasında yer alan ve ekli listede kimlik bilgileri belirtilen
“FARID AIDER” isimli şahsa ilişkin hüküm, adı geçen şahsın BMGK kararlarıyla oluşturulan
DEAŞ ve El-Kaide yaptırımlar listesinden çıkartılmış olması sebebiyle yürürlükten kaldırıl-
mıştır.”
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/22 

Karar No : 2016/276 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 06/05/2016 tarihli ilamı ile; 

Türk Ceza Kanununun 204/1 maddesi gereğince cezalandırılması için mahkememize 

açılan kamu davasında CMK-223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE karar verilen İrina ve 

Casile oğlu, 17/06/1959 d.lu, SERGİU JECHİU tüm aramalara rağmen bulunamamış, 

mahkememiz gerekçeli kararı ve katılan vekilinin temyiz dilekçesi tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

karar verilmiş olup, İlan olunur. 5662 

————— 

Esas No : 2014/490 

Karar No : 2016/29 

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma 

suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 19/01/2016 tarihli ilamı ile; 

6136 Sayılı Yasanın 13/1 maddesi gereğince cezalandırılması için mahkememize açılan 

kamu davasında 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Ömer 

ve Fatime Özel oğlu, 08/09/1989 d.lu, İSMAİL YILMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, 

mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

karar verilmiş olup, İlan olunur. 5663 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/102 

Karar No : 2011/821 

Mahkememizin 14/06/2011 tarih ve 2011/102 Esas, 2011/821 Karar sayılı kararı ile 

Dolandırıcılık suçundan Türk Ceza Kanunun 157/1, 62, 52/2 maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 

500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Kanunu'nun 51 maddesi gereğince 

hapis cezasının ertelenmesine, Türk Ceza Kanunu'nun 51/3 maddesi gereğince 2 yıl süreyle 

denetim altında tutulmasına, denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde cezasının Türk 

Ceza Kanunu'nun 51/7 maddesi gereğince aynen infazına, tutuklu kaldığı günlerin Türk Ceza 

Kanunu'nun 63. Maddesi uyarınca cezasından mahsubuna dair karar verilen Mustapha ve Aisha 

oğlu, 19/08/1979 Burundi doğumlu. Burundi Vatandaşı olan OBANA KİTA'nın bildirdiği 

adresinden bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen de sanığa ulaşılamadığı anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve yargılama masrafının karar kesinleştikten sonra Sanıktan tahsiline, ilan 

olunur. 5666 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI OLAN VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN 

MALZEME ALIMLARI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/ 

KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsin@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

A-a) Dosya No : 2016/35 

b) Niteliği, türü ve miktarı : PAYET KOSTİK (SODYUM HİDROKSİT) 

ALIMI 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

e) İhale tarihi ve saati : 02.08.2016 Saat: 14.00 

B-a) Dosya No : 2016/36 

b) Niteliği, türü ve miktarı : RESİRKÜLASYON POMPASI (MOTORLARI 

İLE BİRLİKTE) ve BU POMPALARA AİT 

MEKANİK SALMASTRA ALIMI 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

e) İhale tarihi ve saati : 02.08.2016 Saat: 14.00 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ 

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb.: TR87 0001 5001 5800 7287 

7572 71 -Afşin Ziraat Bankası Şb.: TR17 0001 

0003 9037 7120 4354 40 no'lu hesaba 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat 14.00'e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 6520/1-1 
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DÜZELTME İLANI 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

28 Mayıs 2016 tarih ve 29725 sayılı (kayıt no: 5137/1/2-1) Resmi Gazete ile 30 Mayıs 

2016 tarih ve 29727 sayılı (kayıt no: 5137/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.23 

referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup, söz 

konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

6. Teklifler 11 Ağustos 2016 tarihinde saat 10:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 

aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 250.000,- (ikiyüzellibin) 

EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda 

belirtilecek olan adreste 11 Ağustos 2016 tarihinde saat 10:00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 6582/1/1-1 

————— 

AMENDMENT NOTICE 

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) 

Sixth and seventh items of IFB No: DB.ATT.23 appeared in the Official Gazetes; 

Issue No: 29725 and Record No: 5137/2/2-1 on May 28, 2016 and Issue No: 29727 and 

Record No: 5137/2/2-2 on May 30, 2016 are updated as follows. 

6. Bids must be delivered to the following office on or before 10:00 a.m.(local time) on 

August 11, 2016 and must be accompanied by a security of 250.000,- Euros equivalent 

(twohundred fifty thousand Euros) 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

SEFER KUL MEETING ROOM, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 

10:00 a.m. (local time) on August 11, 2016 at the offices of 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

SEFER KUL MEETING ROOM, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

 6582/2/1-1 
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VİDALI HAVALI KOMPRESÖR SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Vidalı havalı kompresör alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2016/256449 

Dosya no  : 1627069 

1 - İdarenin :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : VİDALI HAVALI KOMPRESÖR (1 adet) 

b) Teslim yeri  : Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Ereğli/ 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 28.07.2016 Perşembe günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 



15 Temmuz 2016 – Sayı : 29771 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1. CE Belgesi. 

4.2.2. Teknik şartname cevapları 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir  

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 28.07.2016 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 6562/1-1 
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CNC TAKIM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: CNC TAKIM MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2016/259377 

Dosya no  : 1622070 

1 - İdarenin :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2  67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 136 kalem CNC takım malzemeleri  

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür.  

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 01/08/2016 Pazartesi günü saat:15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine 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,  



15 Temmuz 2016 – Sayı : 29771 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1. . 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 01/08/2016 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

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

İlan olunur. 6567/1-1 
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SEYYAR PANCAR BOŞALTMA, TEMİZLEME VE YÜKLEME MAKİNELERİNİN 

İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2016/244774 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 

24159/Merkez/ERZİNCAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 446 223 95 00 (4 Hat)     0 446 223 91 67 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Seyyar Pancar Boşaltma, Temizleme ve Yükleme 

makinelerinin işletilmesi ± % 20 Toleranslı 364.500 

Ton pancar boşaltılması ve istiflenmesi hizmet alımı 

işi. 

b) Yapılacağı yer/yerleri : 

Merkez Bölgesi Fabrika Kantarı 4 Adet Elekt. Makine ile 240.000 Ton 

Altınbaşak Kantarı 1 Adet Elektrikli 45.000 Ton 

Altınbaşak Kantarı 1 Ad Dizel 24.000 Ton 

Kelkit Bölgesi Kantarı 1 Ad Dizel Makine ile 8.500 Ton 

Suşehri Akıncılar Kantarı 2 Adet Dizel Makine ile 29.000 Ton 

Suşehri Bölgesi Karaağaç Kantarı 1 Adet Dizel Makine ile 18.000 Ton 

 Toplam:  364.500 Ton 

c) İşin süresi : Fabrika Kampanya Süresi 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 28.07.2016 Perşembe Günü Saat 14:00 

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İdari şartnamede 

belirtilmiştir. 

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

4.1.1. İş Deneyim Belgeleri: Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel 

içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak 

ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan 

kabul işlemleri tamamlanan  

Teklif edilen bedelin %30’u oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler 

İsteklinin her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az 

iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin 

aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır. 

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 

4.3.1. İş makineleri (Kepçe, Loder, ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak 

kabul edilir. 

5 - İhale dokümanı; Erzincan Şeker fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

Dahil 100,00 (Yüz TL) karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. 

6 - Teklifler İhale tarih ve saatine kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale Fabrikamız Ofis 

binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle 

yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır 

bulunmaları gereklidir. 
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7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 6466/1-1 

—— • —— 

MEYDAN TAHMİL-TAHLİYE VE ATIK MALZEME  

TAŞINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın 2016/2017 Kampanya döneminde Meydan Tesislerinde yapılacak olan 

Meydan Tahmil-Tahliye ve Atık malzeme taşınması işi hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif 

alınarak açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında 

Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya 

pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt numarası : 2016/250159 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi TURHAL/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 356 2753530 - 356 2753539 

c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : - Tahmini miktarı 32.000 ton (% ± 20) olan kok, 

kireç taşı, vs. gibi işletme malzemelerinin yer 

silosundan kullanım yerine 24 saat içinde belirli 

aralıklarla getirilmesi, kum sıyırıcıdan çıkan 

kumun ve kireç ocağından çıkan balastın fabrika 

sahası içindeki stok yerine taşınması. 

  - Tahmini miktarı 35.000 ton (% ± 20) olan pres 

filtre toprağı ile tahmini miktarı 37.000 ton (%± 20) 

olan Seyyar Pancar Boşaltma ve Otomatik Sabit 

Pancar Boşaltma Makinalarından çıkan atıklar ve 

pancar ile birlikte fabrikaya gelen diğer 

malzemelerin (Ot, yaprak, toprak, taş, vb.) fabrika 

sahası içerisinde bulunan, idarece gösterilecek ve 

bütün noktalara yaklaşık 500 m mesafedeki döküm 

sahasına usulüne uygun olarak taşınması, 

boşaltılması ve döküm sahasının tesviye edilmesi 

işidir 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

Meydan Tesisleri 

c) İşin süresi : Üretim kampanyası döneminde yaklaşık 3 (Üç) Ay 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 28/07/2016 - 14:00 

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

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim 

günüdür. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Diğer hususlar: 

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 

KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 6360/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK 

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 16.313,00 TL ile en çok 562.464,00 TL arasında değişen; 

01.08.2016 günü saat 16.30'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1.631,50 TL, en 

çok 56.246,50 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, çorap, tayt, dvd player, 

terlik, süs eşyası, cam eşya, peçete, boru, el pompası, kumaş, mumluk, saç tokası, duvar saati, iş 

eldiveni, somun, batarya, v.b. 10 (on) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT 

Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 01.08.2016 tarihinde saat 

10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan 

ulaşılabilir 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı 

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 6442/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Ordu Büyükşehir Belediyesinden: 

1 - İhalenin Konusu:  

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı; İlimiz Altınordu İlçesi Durugöl 

Mahallesi 2516 ada, 2 – 3 ve 8 nolu parsellerde kayıtlı toplam 43133,72 m² yüzölçümlü arsa 

vasfındaki taşınmaz üzerinde, ekli avan projesine göre veya Yüklenici tarafından hazırlanacak ve 

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun bulunan avan projeye göre mimari, statik, elektrik, 

mekanik ve peyzaj uygulama projelerinin Yüklenici tarafından hazırlanıp İdareye onaylattırılarak; 

işletme hakkının yükleniciye bırakılması; tapuya 30 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi (daimi ve 

müstakil üst hakkı tesisi) yapılarak, proje alanında bulunan Kültür Merkezi, Ticari Alan ve 

Otopark alanın kullandırılmasından dolayı yüklenicinin elde edeceği gelirlerden Belediyeye pay 

verilmek suretiyle, 30 yıl süre ile işletilmesi; süre sonunda Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne 

üzerindeki müştemilatı ile birlikte bedelsiz devredilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ 

nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı: 

2.1. İdarenin Adı  : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

2.2. İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 

2.3. İlgili Adres : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ 

ORDU 

2.4. İletişim Telefonu, Faks  : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18  

2.5. İhalenin Yapılacağı yer : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak 

No: 2/1 Altınordu/ORDU) 

2.6. İhale Tarihi ve Saati : 29/07/2016 Cuma günü Saat:10:30 

2.7. İhale Usulü:2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı 

Teklif (artırma) usulü. 

3 - Tahmini Bedel ve Geçici Teminat : 

Taşınmazın tahmin edilen 30 yıllık kira bedeli K.D.V. hariç 52.500.000,00 TL olup, % 3 

geçici teminat miktarı ise 1.575.000,00 TL’dir. Tahmini bedel yalnızca geçici ve kesin teminatın 

belirlenmesinde kullanılacaktır. İhaleye konu taşınmazın, yüklenicinin alt kiracılara kullanımına 

vermesi nedeniyle elde edeceği gelirlerden, İDARE’ye verilecek olan payın yıllık oranı en az; 

1. Dönem (1-10 yıl) % 5 +KDV 

2. Dönem (11-20 yıl) % 7 +KDV 

3. Dönem (21-30 yıl) % 9 +KDV 

Olup, İhalede artırım bu oranlar üzerinden yapılacaktır. Dönemler için birbirinden farklı 

artış oranları teklif edilmeyecektir. 

4 - Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı: 

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube 

Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır. 

5 - İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler; 

5.1. Gerçek Kişiler: 

5.1.1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi,  
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5.1.2. Nüfus Kayıt Örneği,  

5.1.3. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti, 

5.1.4. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası ile elektronik posta adresi, 

5.1.5. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi, 

5.1.6. 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, 

5.1.7. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat 

mektubu, 

5.1.8. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden 

sadece biri,  

5.1.9. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı 

yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 

Beyannamesi. Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı, 

ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket 

kurulması için İdarenin onayının alınması mecburiyeti vardır, 

5.1.10. Vekâleten katılması halinde istekli adına katılan kişinin İhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza 

örneği, 

5.1.11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameler,  

5.1.12. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu 

yoktur belgesi.” 

5.1.13. İhale dokümanının satın alındığın dair belge, 

5.1.14. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ilk ilan tarihi itibarıyla 

alınmış belge, 

5.1.15. SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan, ilk ilan 

tarihi itibarıyla alınmış belge, 

5.1.16. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, 

5.1.17. İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı, 

5.1.18. İsteklinin işbu ihale konusu işe ait yeterliliğe ve tecrübeye sahip olduğunu, 

toplamda en az 300.000 m2 alışveriş merkezleri ile en az toplam 10.000 kişilik kapalı kültür 

merkezleri, geliştirmesi ve yönetimi yaptığını belgelemelidir. İstekli, Türkiye’de ve/veya yurt 

dışında alışveriş merkezi ile kültür merkezi yaptırımı geliştirme ve işletme işlerine dair 

deneyimlerini söz konusu projelerin isimlerini beyan anlaşmaları veya projelerin inşaat 

sözleşmeleri ve diğer kanıtlayıcı belgelerle belgeleyecektir. İstekli ayrıca bu belgelerin 

doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fesih olacağını geçici/kesin teminatın 

irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir.) 

5.1.19. İsteklinin Mali durum bildirisi ve belgeler. Bankalar nezdinde, tahmini bedelin en 

az %25’i (yüzde yirmibeş) oranında kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat 

mektubu kredisini gösteren, Banka Genel Müdürlüğünden teyitli banka referans mektubu, 
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5.2.Tüzel Kişiler: 

5.2.1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası 

ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 

5.2.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter 

tasdikli imza sirküleri. (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel 

kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 

olması gerekir.) 

5.2.3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden 

sadece biri. (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 

gerekir.) 

5.2.4. 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, 

5.2.5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat 

mektubu, 

5.2.6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı 

yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 

Beyannamesi. Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı, 

ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket 

kurulması için İdarenin onayının alınması mecburiyeti vardır. 

5.2.7. Vekâleten katılması halinde istekli adına katılan kişinin İhalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği, 

5.2.8. İhale dokümanının satın alındığın dair belge, 

5.2.9. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu 

yoktur belgesi.” 

5.2.10. Tüzel kişiliklerde ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindekilerin görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerin aslı 

veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. (Türkiye'de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

5.2.11. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ilk ilan tarihi itibarıyla 

alınmış belge, 

5.2.12. SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan, ilk ilan 

tarihi itibarıyla alınmış belge, 

5.2.13. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, 

5.2.14.İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı, 

5.2.15. Tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan ortaklardan en az %25 hisse sahibi 

ortak veya ortakların kendisinin veya iştirak ettiği başka bir şirket olarak işbu ihale konusu işe ait 

yeterliliğe ve tecrübeye sahip olduğunu, toplamda en az 300.000 m2 alışveriş merkezleri ile en az 

toplam 10.000 kişilik kapalı kültür merkezleri, geliştirmesi ve yönetimi yaptığını belgelemelidir. 

İstekli, Türkiye’de ve/veya yurt dışında alışveriş merkezi ile kültür merkezi yaptırımı geliştirme 

ve işletme işlerine dair deneyimlerini söz konusu projelerin isimlerini beyan anlaşmaları veya 

projelerin inşaat sözleşmeleri ve diğer kanıtlayıcı belgelerle belgeleyecektir. İstekli ayrıca bu 

belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fesih olacağını geçici/kesin 

teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir.) 
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5.2.16. Tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan ortaklardan en az %25 hisse sahibi 

ortak veya ortakların Mali durum bildirisi ve belgeler. Bankalar nezdinde, tahmini bedelin en az 

%25’i (yüzde yirmibeş) oranında kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu 

kredisini gösteren, Banka Genel Müdürlüğünden teyitli banka referans mektubu, 

5.2.17. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameler, 

6. Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği: 

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek 

ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir 

Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne 

ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 28/07/2016 tarihinde saat 15:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta 

ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki 

gecikmeler kabul edilemez. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince 

ilan olunur. 6570/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 

KAPSAMINDA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE TASFİYELİK  

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 5,00-TL, en çok 817,82-TL olan, 26.07.2016 günü saat 

16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı en az 0,50-TL, en çok 81,78-TL olan, cinsi, 

miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki 

listede gösterilen Dinamo, Cep Telefonu, Cep Telefon Şarj Cihazı, Cep Telefon Bataryası, Cep 

Telefon Kulaklığı, Sigara Sarma Makinası, Tabaka, Motor Parçası, USB Aparatı, MP3 Player, 

Traş Makinası, Box Cihazı, Çakmak Taşı, Jilet ve çeşitli sayılarda muhtelif eşya cinsi 92 Grup 

eşya açık artırma suretiyle Hançerli Mah. Sahilyolu Cad. No:37 İlkadım/SAMSUN adresindeki 

ihale salonunda 27.07.2016 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(362)(445 00 68) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 6571/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

Ankara Ticaret Odasına 381062 Ticaret Sicil No.’su ile kayıtlı ALTINOVA TUĞRA İnş. 

Enj. Nak. Müh. Mad. Ür. Paz. San. ve Tic. A.Ş. ile sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip 

ortağı 15257355452 T.C. Kim.No.’lu Mustafa Bahattin ATEŞ’in ve Ankara Ticaret Odasına 918-

Kazan Ticaret Sicil No.’su ile kayıtlı ÖZDEMİRELLER Hafr. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile 

sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 29078038838 T.C. Kim.No.’lu Taşkın 

DEMİREL’in, Ankara Ticaret Odasına 352245 Ticaret Sicil No.’su ile kayıtlı MRT1 İnş. Taah. 

San. Tic. A.Ş. ile sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 31319339888 T.C. 

Kim.No.’lu Servet ÖZCAN’ın, Ankara Ticaret Odasına 211423 Ticaret Sicil No.’su ile kayıtlı 

KUMSAL Petr. Mad. Taah. İnş. Tic. Ltd. Şti. ile sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip 

ortağı 16666670716 T.C. Kim.No.’lu Metin ÖZCAN’ın, “1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

ihalelere katılmaktan yasaklandığı“ Resmi Gazete’nin 25.05.2016 gün ve 29722 sayılı nüshasının 

65., 66., 67. ve 68. sayfalarında yayımlanarak ilan edilmişti. 

MRT1 İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. ve KUMSAL Petr. Mad. Taah. İnş. Tic. Ltd. Şti. 

tarafından Kamu İhale Kurulu aleyhine Ankara 5. İdare Mahkemesinin E.2016/1173 sayılı 

dosyası ile açılmış olan davada; 

“Kurulun 24.02.2016 tarihli ve 2016/UY.II-637 sayılı kararının, sözü edilen Mahkemenin 

18.05.2016 tarihli ve E.2016/1173, K.2016/1621 sayılı kararı ile iptali sonucunda Kurulca alınan 

29.06.2016 tarihli ve 2016/MK-288 sayılı kararının sonuç bölümündeki 1. madde gereğince 

ihalelerden yasaklama kararının iptaline karar verilmiştir.” 

Bu nedenle, ALTINOVA TUĞRA İnş. Enj. Nak. Müh. Mad. Ür. Paz. San. ve Tic. A.Ş., 

Mustafa Bahattin ATEŞ, ÖZDEMİRELLER Hafr. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti., Taşkın DEMİREL, 

MRT1 İnş. Taah. San. Tic. A.Ş., Servet ÖZCAN, KUMSAL Petr. Mad. Taah. İnş. Tic. Ltd. Şti. 

ve Metin ÖZCAN’ın, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası, bu ilanının Resmi Gazete’de 

yayınlandığı tarihten itibaren kaldırılmıştır. 

 6581/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Muş’da kurulmuş olan Muş İli Çevre Koruma Vakfı, Muş 1. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 14.06.2016 tarihinde kesinleşen, 23.12.2014 tarihli ve E: 2014/563, K: 2014/1104 

sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 6577/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale kayıt numarası alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Gerede Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Bolu/Gerede 

Adresi 
Demirciler Mahallesi D 100 

Karayolu üzeri 
Tel-Faks 0374 311 60 11-0374 311 66 72 

Posta Kodu 14900 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Yakup GÜL  

Adresi Reyhan Sok. No: 8 Siteler/Ankara  

T.C. Kimlik No. 11719042342  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Esnaf 

ve Sanatkarlar Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
11622  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6583/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale kayıt numarası alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Dursunbey Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Balıkesir/Dursunbey 

Adresi 
Bozyokuş Mahallesi İsmail Dayı 

Caddesi No: 68 Kat: 2 
Tel-Faks 0266 662 10 06-662 18 47 

Posta Kodu 10800 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Çiğdem GÜRCAN (Sarnıç Kereste)  

Adresi 
Çiftci Mah. Keresteciler Sitesi No: 27 

Dursunbey/Balıkesir 
 

T.C. Kimlik No. 29500157762  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6050318202  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Dursunbey Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
10/148256  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6584/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale kayıt numarası alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Dursunbey Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Balıkesir/Dursunbey 

Adresi 
Bozyokuş Mahallesi İsmail Dayı 

Caddesi No: 68 Kat: 2 
Tel-Faks 0266 662 10 06-662 18 47 

Posta Kodu 10800 E-Mail sifaoktay@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Memiş ERENULUĞ  

Adresi 
Sahabiye Mah. Bor Sok. 10/2 

Kocasinan/Kayseri 
 

T.C. Kimlik No. 53968208674  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3540121467  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayseri Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
12752  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/110358 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe KASTAMONU 

Adresi 
Kuzeykent Mah. Alparslan Türkeş 

Bulvarı No: 53  
Tel-Faks 

0 366 215 23 35  

0 366 215 23 41 

Posta Kodu 37100 E-Mail bol15@kgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
ERDEM Bobinaj Elekt. İnş. İth. İhr. ve 

İml. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
- 

Adresi 

İvedik Organize Sanayi Bölgesi 

Mahallesi Ağaç İşleri Sitesi 1362. Sok. 

No: 19 Zemin Kat Yenimahalle / 

ANKARA 

- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
345 003 8449 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
134690 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/110358 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe KASTAMONU 

Adresi 
Kuzeykent Mah. Alparslan Türkeş 

Bulvarı No: 53  
Tel-Faks 

0 366 215 23 35  

0 366 215 23 41 

Posta Kodu 37100 E-Mail bol15@kgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
ANSAVA Müh. Elekt. Elektr. İnş. 

Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Sıtran KARABİL 

Adresi 

İvedik Org. San. Bölg. 1362. Sok.     

No: 19 Zemin Kat    

Yenimahalle / ANKARA 

Güzelyalı Mah. 22. Sk. No: 27-1 

İç Kapı No: 3   Konak/İZMİR 

T.C. Kimlik No. - 19171564600 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
069 044 9031 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
288539 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6578/2/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 15 Temmuz 2016 – Sayı : 29771 

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

Danıştay 8. İdare Dairesinin 23.02.2016 tarih 2015/14478 E., 2016/1621 K. Sayılı Kararı 

ve aynı Dairenin 07.03.2016 tarih ve 2015/13005 E., 2016/2179 K. Sayılı Kararları doğrultusunda 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.06.2016 tarih ve 36625 sayılı yazısı ile izin almak 

suretiyle 01.07.2016 tarih ve 29759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aşağıda belirtilen 

Akademik personel alım ilanımız, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 

2458-41293 sayılı yazısına istinaden İPTAL edilmiştir. 

YAYIMLANAN ve İPTAL EDİLEN 
 

BİRİM BÖLÜM ABD UNVAN ADET AÇIKLAMA 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

İç 

Hastalıkları 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Endokrinoloji ve metabolizma 

uzmanı olmak ve Pankreas 

adacık hücre nakli 

çalışmalarında tecrübe sahibi 

olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

İç 

Hastalıkları 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Endokrinoloji ve metabolizma 

uzmanı olmak ve Yan dal 

uzmanlık sonrası en az 3 yıl 

Yükseköğretim kurumlarında 

çalışmış olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

İç 

Hastalıkları 
Doçent 1 

Endokrinoloji yandal uzmanı 

olmak ve pankreas adacık 

hücre nakli ve kök hücre nakli 

konularında deneyimli olmak. 

 6576/1-1 

—— • —— 

Ufuk Üniversitesinden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 

Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı 

ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi olmak üzere) 

Profesör ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte /Bölüm/Anabilim Dalını 

belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim 

durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım ve 

Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir. 

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 

adresinden ulaşılabilir. 
 

BİRİMİ 

BÖLÜM/ 

ANABİLİMDALI 

KADRO 

UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

Eğitim 

Fakültesi 

Yabancı Diller Eğitimi 

Bölümü İngiliz Dili 

Eğitimi Anabilim Dalı 

Yardımcı 

Doçent 

1 İngiliz Dili Eğitimi 

Alanında Doktorasını 

tamamlamış olmak. 

Hukuk 

Fakültesi 
Ticaret Hukuku Profesör 1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve 

Yardımcı Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26., 25. ve 23.maddelerine 

ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre 

Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde 

belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri 

müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise; 

merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre - konferans tebliğleri ile 

bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan 

ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri 

gerekmektedir.  

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen 

şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 

1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve 

Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise; merkezi yabancı dil sınav sonuç 

belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği 

doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım 

dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.  

Yardımcı Doçent kadrosu için; Başvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı 

fotokopisi (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumu (Lisans - Y. Lisans - Doktora) 

belgelerinin noter onaylı suretleri ile not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, var ise; merkezi 

yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım 

dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. 

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin 

alınmış olması gerekmektedir.) 

İlan olunur. 

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI ADET 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

İktisat Bölümü - Mikroiktisat Alanı Profesör 1 

İngilizce İşletme Bölümü - Teknoloji ve 

Operasyon Yönetimi Alanı 
Profesör 1 

Mühendislik 

Fakültesi 

Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda 

Mikrobiyolojisi Alanı 
Profesör 1 

Ticari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü - 

Muhasebe Alanı 
Profesör 1 

Uluslararası Finans Bölümü Doçent 1 

Eczacılık Fakültesi 
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü - Farmasötik 

Analitik Kimya Anabilim Dalı 
Doçent 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Doçent 1 

Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Doçent 1 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Doçent 1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 10.06.2016 - 191  Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 10.06.2016 - 3131   ÇAYCUMA 

Zonguldak İli, Çaycuma İlçe, Yeni Mahalle 40 ada 3 parselde yer alan Cezaevi'nin tescil 

edilmesine yönelik Çaycuma Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 09.12.2015 

tarih ve 904 sayılı yazı ve ekleri ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 

12.05.2016 tarih ve 3070 sayılı kararı ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanının 08.06.2016 tarih ve 637 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, 

yapılan görüşmeler sonunda; 

Zonguldak İli, Çaycuma İlçe, Yeni Mahalle 40 ada 3 parselde yer alan Cezaevi ve 

müştemilatının 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

"Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine, taşınmazların grubunun 

"2" olarak belirlenmesine, taşınmazlara ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, söz 

konusu taşınmazların koruma alanı olarak karar ekinde yer alan 1/1000 ölçekli haritada 

koordinatları verildiği şekilde belirlenmesine, 

Ayrıca taşınmazın mevcut imar planına ilişkin idare mahkemesinde iptal davası açıldığı 

dikkate alındığında; hem cezaevi binasının hem de parselin hangi fonksiyonda kullanılacağı 

kararının verilmesinin hukuki sürecin devam ettiği şu aşamada uygun olmayacağına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev,

Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Canik Başarı Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması

Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/06/2016 Tarihli ve 6930

Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2016 Tarihli ve 2014/1155 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2016 Tarihli ve 2014/1481 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2016 Tarihli ve 2014/3233 Başvuru Numaralı Kararı

DÜZELTME: 27/6/2016 Tarihli ve 2016/8991 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
İlgili

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


