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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
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Balıkesir Üniversitesinden:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları hariç, Balıkesir Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim
ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Bir öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı
tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayılarının bu derslere ait kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılmasıyla elde edilen çarpımların toplamının tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünmesiyle
hesaplanan notu,
b) Danışman: Fakülte ve meslek yüksekokullarında bölüm başkanlıkları, yüksekokullarda müdürlükler tarafından görevlendirilen ve öğrenciyi eğitim-öğretim süresince izleyip yardımcı olan öğretim elemanını,
c) Fakülte: Balıkesir Üniversitesine bağlı, Tıp Fakültesi dışındaki fakülteleri,
ç) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında yüksekokul kurulunu,
d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda ve
meslek yüksekokullarında yüksekokul yönetim kurulunu,
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e) Meslek yüksekokulu: Balıkesir Üniversitesine bağlı ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim
yapılan meslek yüksekokullarını,
f) Mutlak değerlendirme: Başarı notunun 100 tam puan üzerinden sayısal olarak değerlendirildiği sistemi,
g) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Balıkesir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
i) Yüksekokul: Balıkesir Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan
yüksekokulları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Eğitim-Öğretim Esasları
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 4 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak ilgili kurulun
önerisi üzerine Senato bir dersin yıllık okutulmasına karar verebilir.
(2) Akademik yıl, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl
en az yetmiş iş günüdür. Senato, gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Kayıt ve yarıyıl
sonu sınav dönemleri bu sürenin dışındadır.
(3) Staj, kurs gibi eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esaslar ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.
(4) Yaz öğretimi, 15/7/1999 tarihli ve 23756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre açılır ve yürütülür.
(5) Kayıt, eğitim-öğretim ve sınav dönemlerini içeren akademik takvim her yıl Senato
tarafından belirlenir.
Üniversiteye kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına
girmeye hak kazanan adayın, ilan edilen süre içinde, istenen belgelerle Üniversitenin internet
sayfasında ilan edilen birime başvurarak veya e-Devlet üzerinden kaydını yaptırması gerekir.
Kayıt yenileme ve ders alma
MADDE 6 – (1) Öğrencilerin her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre
içerisinde, öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders seçimini yaparak
danışmanın onayı ile kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden
öğrenci sorumludur.
(2) Akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresi içinde kayıt yenileme işlemini tamamlamayan öğrencinin, kayıt yenileme işlemini en geç akademik takvimde belirtilen ders
ekleme-çıkarma süresi içerisinde tamamlaması gerekir. Ancak öğrencinin geçerli mazeretinin
bulunması ve mazeretin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde ders ekleme-çıkarma
süresinin bitiminden sonraki bir hafta içerisinde öğrenciye katkı tutarını ödeme ve/veya ders
kaydını yapma hakkı tanınır. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl kaydını
yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.
(3) Birinci yılda öğrenimine başlayan ön lisans ve lisans öğrencisi, kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan
alınan derslerin muafiyetleri için 17 nci madde hükümleri uygulanır.
(4) Zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ notu alan bir öğrenci, bu dersi, dersin ilk verildiği yarıyılda tekrar almak zorundadır.
(5) Ders planından çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak zorunlu dersler, ilgili
kurulun önerisi üzerine Senato tarafından onaylanır.

23 Mayıs 2017 – Sayı : 30074

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 3

(6) Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçimlik dersi alabilir.
(7) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda AGNO’su 1,80’in altında olan
ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 24 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. AGNO’su her yarıyıl sonunda 1,80 ve üzerinde olan ön lisans ve lisans öğrencileri ise
takip eden yarıyılda en fazla 30 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değişebilir.
(8) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda, AGNO’su 2,80 ve üstünde olan
lisans öğrencileri; öğrenim gördüğü yarıyıllarda almadığı ders veya alıp başarısız olduğu ders
olmamak şartı ile danışmanlarının onayı ile bir üst sınıftan kredi sınırları içerisinde kalarak
derslere kayıt yaptırabilirler.
(9) Bu maddede belirtilen esaslara göre kayıt yaptıracak öğrenciler; kayıt yaptırmak istedikleri derslere öncelikle alt yarıyıllardaki dersleri seçerek kayıt yaptırmak zorundadır.
(10) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam
edemez ve bu derslerin sınavına giremez, girse de notu geçersiz sayılır.
(11) Öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen esaslara uygun olarak Üniversitenin diğer fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarından veya diğer yükseköğretim kurumlarından
ders alabilirler.
(12) Diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, Senato tarafından kabul edilen esaslara uygun olarak Üniversiteden ders alabilirler.
(13) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin notları, 20 nci maddeye göre
dönüştürülerek değerlendirilir.
(14) Yaz okulu döneminde alınan derslerin kredileri, öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki kredileri esas alınarak belirlenir.
Eğitim-öğretim dili
MADDE 7 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında
eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen veya derslerin en az %30’u olmak üzere kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.
Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 8 – (1) Yabancı dilde yeterlik/seviye tespit sınavı usulleri ve hazırlık sınıfının
açılması ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.
Türkçe hazırlık programı
MADDE 9 – (1) Türkçe yeterlik/seviye tespit sınavını başaran yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlar. Türkçe yeterlik/seviye tespit sınavına
girip başarısız olan veya bu sınava girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfına
devam eder. Bu öğrencilere ilişkin konularda ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından
karar verilir.
Eğitim-öğretim türleri
MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında
örgün eğitim yapılır. Ancak ilgili kurulun gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile uzaktan, yaygın, açık ve dışarıdan eğitim de yapılabilir.
Azami öğrenim süresi, sınav hakkı ve öğrenci statüsü
MADDE 11 – (1) Öğrencilerin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere azami öğrenim süreleri
aşağıda belirtilmiştir:
a) Her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl
olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını
azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi
altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır.
b) Hazırlık eğitimi süresi azami iki yıldır.
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(2) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilere uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı,
bu derslerin yarıyıl sonu sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan
kullandırılır. Bu sınavlar sonunda, başarısız ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere beş derse indiremeyen öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.
b) Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için
üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları
dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce
alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
(3) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden
geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli AGNO şartını sağlayamamaları nedeniyle ilişkileri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere
diledikleri derslerden ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış
dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
(4) Açılacak sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.
b) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı
dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(5) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilere verilecek sınav hakkına
ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun
olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir
dersten, ara sınavlarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir.
b) Not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.
c) Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda
sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları
yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.
(6) Öğrenci hangi derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyılın sınav döneminden iki hafta önce ilgili fakülteye/yüksekokula/meslek
yüksekokuluna verir.
(7) Bu maddeye ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Eğitim-öğretim planları
MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim planları, her yıl mayıs ayı içinde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre ilgili bölüm, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine
ilgili kurulun görüşü alındıktan sonra Senato tarafından onaylanır.
(2) Eğitim-öğretim planı, teorik dersler ile seminer, atölye, laboratuar, klinik çalışma,
saha uygulaması, okul uygulamaları gibi uygulamalardan ve varsa stajlardan oluşur. Teorik
derslerin bir yarıyıl süre ile haftada bir ders saati bir kredidir. Uygulama, seminer, laboratuar,
atölye, proje, bitirme, klinik çalışması ile saha uygulaması çalışmasının haftada bir saati, yarım
kredi olarak kabul edilir. Eğitim-öğretim planlarında; derslerin kredileri, Avrupa Kredi Transfer
Sistemi (AKTS)’ndeki karşılık değerleriyle birlikte belirtilir.
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(3) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri ve varsa ön
koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili kurul kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir.
(4) Eğitim-öğretim planlarında, haftalık toplam kredi en az 16 ve en çok 20 kredi olacak
şekilde düzenlenir. Bu sınırlamaya, ortak zorunlu dersler dahil değildir. Bu sınırlamalar zorunlu
durumlarda Senato kararı ile değişebilir.
Öğrenci danışmanlığı
MADDE 13 – (1) Her öğrenci için bir danışman görevlendirilir. Danışman, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur.
Danışman her yarıyıl başında akademik takvime bağlı olarak danışmanlığını yaptığı öğrencilerin yeni kayıt ve kayıt yenileme ile ders seçme, ders alma, ders ekleme ve ders çıkarma gibi
işlemlerinde yardımcı olur, ders alma ile seçme işlemlerinin ilgili mevzuata ve ders planlarına
uygunluğunu değerlendirir ve onay verir. Danışmanlık Senatonun belirleyeceği esaslara göre
yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler ve Değişim Programlarına İlişkin Esaslar
Dersler
MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim planındaki kredili ve kredisiz dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu dersler olarak belirtilir.
(2) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı
dil ile İş Sağlığı ve Güvenliği dersleridir.
Değişim programları
MADDE 15 – (1) Yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan
anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde
öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Öğrencinin
gittiği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve alınan derslerdeki başarı notlarının değerlendirilmesine, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili bölümün görüşü üzerine
ilgili yönetim kurulu karar verir.
Derslere devam
MADDE 16 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik ders saatlerinin
%30’undan, uygulama ders saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci devamsız
sayılır ve o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Ancak, Üniversite Yönetim Kurulunca, Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrenciler bu süreler içerisinde izinli sayılırlar.
(2) Tekrarlanan derslerde önceki yarıyılda devam koşulu yerine getirilmişse, devam
koşulu aranmaz. Bu dersler için daha önceki yarıyıllarda alınan notlar geçersizdir. Uygulamalı
ya da uygulaması olan derslerin tekrarında devam durumu ilgili bölüm başkanlıklarının hazırlamış olduğu ders planlarında belirtilir.
Ders muafiyetleri
MADDE 17 – (1) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır.
Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilir. Öğrenciler bu haktan
her ders için bir kez yararlanırlar. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az CC notu
almak gerekir.
(2) Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt olduğu eğitim-öğretim yılının
ikinci haftasının sonuna kadar daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarından
aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf olmak istediklerini belirten dilekçelerini bağlı
bulundukları birime verirler. Başvurular Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili
kurulca değerlendirilir. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, 20 nci maddede belirtilen notlara dönüştürülerek not döküm belgesinde gösterilir ve akademik ortalamalara dahil
edilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 18 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır.
(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için 16 ncı maddede belirtilen devam
koşullarını yerine getirmek ve uygulamalardan başarılı olmak gerekir.
(3) Sınavlara ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve ilgili kurulca onaylanan ders tanıtım formlarında belirtilir ve yarıyıl başında ilan edilir.
(4) Sınav tarihleri, ilgili yönetim kurulunca belirlenerek o yarıyılın sınavlarından on
beş gün önce öğrencilere duyurulur. İki yarıyıl süren bir dersin yarıyıl sonu sınavı, yıl sonunda
yapılır.
(5) Sınav sonuçları, ilgili sınav takviminin sona ermesinden itibaren beş gün içinde
ilan edilir.
(6) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çekilmesine yardımcı olan öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Soruşturma sonucunda kopya çektiği kesinleşen öğrenciye ilgili sınavdan sıfır (0,00) notu verilir.
(7) Sınav evrakları öğretim elemanı tarafından her yarıyıl sonunda tutanak ile ilgili fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna teslim edilir ve iki yıl boyunca saklanır.
Mazeret sınavı ve tek ders sınavı
MADDE 19 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ara sınavlar ile
yıl/yarıyıl sonu sınavlarına haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için ilgili yönetim
kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır. Belirlenen tarihte mazeret sınavlarına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz. Yıl/yarıyıl sonu sınavına giremeyip mazeret sınavına girecek olan öğrencilerin sınav notları mutlak sisteme göre değerlendirilir.
(2) Mezuniyetleri için, staj hariç tüm derslerden devam ve uygulama şartlarını yerine
getirerek FF notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak
için gereken 2,00 AGNO’yu sağlayamayan öğrencilere, bu sınav sonucunda alacağı notun katkısıyla AGNO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, seçecekleri
bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az DD harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.
Başarı değerlendirmesi ve notlar
MADDE 20 – (1) Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu
değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı ise %60 olarak hesaplanır. Bir dersin başarı notu,
Senato tarafından belirlenen esaslara göre, aşağıdaki tabloda yer alan harfli başarı notlarından
birisine dönüştürülür:
Başarı Notu
Katsayı
AA
4,00
BA
3,50
BB
3,00
CB
2,50
CC
2,00
DC
1,50
DD
1,00
FF
0,00
(2) Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki harf notları kullanılır:
a) YT (yeterli) ve YZ (yetersiz) notları; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla not
ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır.
Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir.
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b) EK (eksik) notu; geçerli bir nedenle, dersin gereklerini zamanında tamamlayamayan
öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki yarıyılın başlamasından önce
tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, yeni bir not
verilir. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının
kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar ders başarı belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez.
c) MU (muaf) notu; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla belirlenen derslerden, uygulanan muafiyet sınavı sonucu başarılı görülenler ile muaf tutulan öğrencilere verilir.
ç) KL (kaldırıldı) notu; programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle
öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.
d) DV (devam ediyor) notu; bir yarıyıldan uzun süreli bir dersin henüz tamamlanmadığı
dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.
e) DZ (devamsız) notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir.
f) GM (girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GM notu alan
öğrenci mazeret sınavlarına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınavlarına
girmezse GM notu sıfıra dönüştürülür.
(3) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için bu dersten YT, DD veya üstünde bir
not alması gerekir.
(4) Devam koşulunu yerine getirmesine rağmen FF veya YZ notu alan öğrenci ilgili
dersten başarısız sayılır.
Not ortalamaları ve başarı
MADDE 21 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında her yarıyıl sonunda öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl not ortalaması ve AGNO’su ile belirlenir. Bu amaçla,
kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi
ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl
not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa AGNO’su elde edilir. Üniversiteye devam ederken program değiştiren öğrencilerin AGNO’su, devam etmekte oldukları
programa kayıtlı oldukları sürede almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları
derslerden ilgili yönetim kurulu kararıyla yeni programlarına uygun bulunan derslerden aldıkları notlar hesaba katılarak belirlenir. AGNO hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki
basamaklı olarak gösterilir.
(2) AGNO’su en az 2,00 olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak nitelendirilirler.
(3) Normal öğrenim süresi içerisinde mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerden AGNO’su
3,50 veya üzeri olanlar, yüksek onur öğrencisi; AGNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur
öğrencisi olarak mezun olur. Bu öğrencilere onur öğrencisi ve yüksek onur öğrencisi belgeleri
diplomalarıyla birlikte verilir. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler yüksek onur ve onur öğrencisi olarak mezun olamazlar.
Programın bitirilmesinde koşul
MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için
AGNO’sunun en az 2,00 ve aldığı her dersin notunun da en az DD veya YT olması gerekir.
(2) Mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrencilerin durumları her bölümde/programda
bölüm başkanının başkanlığında en az üç öğretim elemanından oluşan mezuniyet komisyonlarınca incelenerek on işgünü içinde ilgili yönetim kuruluna sunulur.
Ağırlıklı genel not ortalaması yükseltme
MADDE 23 – (1) Bir öğrenci AGNO’sunu yükseltmek amacıyla öğrenim süresi boyunca daha önce CB, CC, DC veya DD alarak başarmış olduğu dersleri kredi sınırları dahilinde
tekrar edebilir. Mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler not yükseltme ve ek sınav haklarından yararlanamazlar.
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Sınavlara itiraz
MADDE 24 – (1) Sınav sonuçları, ham not/sayısal başarı notu olarak sınavın yapıldığı
tarihten itibaren beş gün içerisinde ilan edilir. Ham notlara itiraz; ilgili fakülte, yüksekokul
veya meslek yüksekokulu yönetimine, sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç işgünü içerisinde
yazılı olarak yapılır. İtirazlar, ilgili yönetim kurulunca yapılacak incelemeden sonra karara bağlanır. Tek ders sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz süreleri Senato tarafından belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İlişik Kesme, Diplomalar, Yan Dal, Çift Anadal Programları,
Mazeretler, İzinler, Yatay ve Dikey Geçişler
İlişik kesme
MADDE 25 – (1) Öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim-öğretim süresini
tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan; yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış
olması veya kendi isteği ile kaydını sildirmesi durumlarında Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört
yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi durumunda
öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.
Diplomalar ve belgeler
MADDE 26 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans ve lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlayan, AGNO’su en az 2,00 olan, sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başarmış bulunan ve duyurulmuş olan diğer şartları yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya ön lisans diploması verilir. Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.
(2) İsteyen öğrenciye mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu
ve aldığı akademik dereceleri gösteren bir belge verilir.
(3) Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse; kayıtlı olduğu programın ilk dört yarıyılını en az 2,00 AGNO’yu sağlayarak ve sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başararak
tamamlaması halinde ilgili alanda ön lisans diploması almak için başvurabilir. Başvurunun
ilgili yönetim kurulunca onaylanması üzerine ön lisans diploması verilir.
Yan dal programları
MADDE 27 – (1) Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenler, kendi lisans
programlarına ek olarak bir yan dal programına kaydolabilirler. Yan dal programı ayrı bir lisans
programı anlamını taşımaz.
(2) Yan dal programı; ilgili bölümün isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı
ile açılır. Yan dal programıyla ilgili hususlar Senato tarafından karara bağlanır ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.
Çift anadal programı
MADDE 28 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere aynı fakülte/yüksekokul
içinde veya dışında kendi bölümüne konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans
eğitim-öğretimini izleme izni verilebilir. Çift anadal programlarına ait hususlar ilgili fakültenin/yüksekokulun önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.
Mazeretler
MADDE 29 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli
nedenleri kanıtlayan belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren bir hafta içinde ilgili dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.
(2) Öğrencinin mazeretli olduğu süre derslerin devamsızlık sınırını aşıyorsa bu dersler,
ilgili yönetim kurulu kararıyla programından silinir. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
İzinler
MADDE 30 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya
çıkması halinde yarıyıl başlangıcından önce başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararı
ile iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrencilere bu nedenlerle eğitim-öğretim süresi içinde bir
kez izin verilebilir.
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(2) İlgili yönetim kurulu kararı ile izin verilen öğrencilerden Üniversiteye kayıt olduğu
ilk yarıyıl hariç katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
Yatay geçişler
MADDE 31 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına
yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve
Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Dikey geçişler
MADDE 32 – (1) Dikey geçişler, lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksekokulu
ve açıköğretim ön lisans mezunları hakkında; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının
Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen
esaslar uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü
maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 34 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci işlerine bildirmiş olduğu adrese, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Öğrenci adres değişikliklerini ve iletişim bilgilerini öğrenci bilgi sisteminde giriş yaparak güncellemek zorundadır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 – (1) 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıtlı
olan öğrencilere, 19 uncu madde hükümleri uygulanır.
(2) 2007-2008 eğitim-öğretim yılında kayıt olup bir veya iki yarıyıl kayıt donduran öğrenciler ile 2007-2008 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler hariç,
25/8/2008 tarihinden önce Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere, mülga 8/2/1996 tarihli ve
22548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(3) 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kayıt olup, bir veya iki yarıyıl kayıt donduran
öğrenciler ile 2010-2011 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler
hariç; 2008-2009, 2009-2010 ve 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Üniversiteye kayıt olan önlisans ve lisans programlarındaki son sınıf öğrencileri, önceki yıllardan yazılıp devamını aldıkları, ancak sınavında başarısız oldukları derslerin tamamını alabilirler.
Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No: 2015/424
Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasında Sanık ERCAN KILINÇ Nuri oğlu
1992 D.lu Mardin Kızıltepe ilçesi nüfusuna kayıtlı T.C. Kimlik: 17843616152 Sincan 2 Nolu T
Tipi Ceza Ġnfaz Kurumundan 30/09/2016 tarihinde firar ettiği bildirilmiĢ olup sanığa ilanen tebliğ
yapılmasına karar verilmekle;
Mahkememizin 19/10/2016 tarih ve 2015/424 Es. 2016/924 Karar sayılı kararı ile TCK
157/1, 168/2, 62/1, 52/2 neticeten 5 ay hapis ve 20 gün adli para cezasıyla, CEZALANDIRILMASINA
karar verilmekle;
ĠĢ bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağından ilan tarihinden
itibaren 14 günlük süre içerisinde (ilan günü hariç) Mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi,
ya da tutanağa geçirilmek üzere Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak, yasa yoluyla
baĢvuracak kiĢi yargı sınırları dıĢında bulunuyor ise Mahkememize ulaĢtırılmak üzere bulunduğu
yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere
bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Zabıt Katibine beyanda bulunarak, taraf
cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir
dilekçe verilerek Mahkememiz kararına karĢı Bölge Adliye Mahkemesi Ġlgili Ceza Dairesine
istinaf yoluna müracaat edilebileceği, bu Ģekilde süresi içerisinde temyiz yoluna müracaat
edilmediği taktirde hükmün kesinleĢeceği Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 231/2 ve
232/6. maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3654

—— • ——

Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2010/101
Karar No : 2013/406
Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı
22/10/2013 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince 500 TL Adli Para, 10 ay hapis, Mükerrirlere
Özgü Denetimli Serbestlik (TCK 58/6), Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma (TCK
53/1) cezası ile cezalandırılan Aziz ve Aynur oğlu, 01/09/1978 D.lu ġanlıurfa, Eyyübiye,
Kendirci nüfusuna kayıtlı ALĠ DALOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, mahkememizin
17/02/2017 tarihli infazın devamına iliĢkin ek karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ilanen tebliğine,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
3307

—————

Esas No : 2015/753
Karar No : 2016/373
Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 31/03/2016
tarihli ilamı ile 106/1-1.cümle maddesi gereğince 3000 TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan
Mustafa ve Dudu kızı, 28/07/1986 doğumlu, Sinop, Gerze, Hıdırlı nüfusuna kayıtlı GÜLġEN
YILMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, Mahkememizin 07/03/2017 tarihli infazın
devamına iliĢkin ek karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ilanen tebliğine,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
3308
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İzmir / Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aĢağıya çıkarılan karar;
sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiĢtir.
ĠĢ bu gerekçeli karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye
tebliğ edilmiĢ sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği
karara bağlanmamıĢ, reddedilmiĢ veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüĢ
bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eĢi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı
veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya
askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için
yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk
evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kiĢiler
yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda
bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay nezdinde temyiz edilebilir.
Esas/Karar No : 2016/142 Es. 2016/817 K.
Karar Tarihi
: 08 Aralık 2016
Suç
: Firar
Uygulanan K.Md.: CMK'nın, 223/2-a maddesi.
Sanık Kimliği
: Hakan MUTTUM; Mustafa ve Meliha Oğlu 1975 Doğumlu,
ĠSTANBUL/Beyoğlu Küçükpiyale Mah. Nüf. Kyt.
(TC. Kimlik No: 43789410028)
Karar
: BERAAT
4106

—————

Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aĢağıya çıkarılan karar;
sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiĢtir.
ĠĢ bu gerekçeli karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye
tebliğ edilmiĢ sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği
karara bağlanmamıĢ, reddedilmiĢ veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüĢ
bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eĢi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı
veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya
askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için
yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk
evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kiĢiler
yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda
bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay nezdinde temyiz edilebilir.
Esas/Karar No : 2015/603 Es. 2016/674 K.
Karar Tarihi
: 28 Ekim 2016
Suç
: Firar
Uygulanan K.Md. : ASCK.nun 66/1-a maddesi, 5237 Sayılı TCK'nın, 62/1,63, 50/1-a,
52/2-4 ve 52/4'üncü maddeleri.
Sanık Kimliği : Ünal ÖZER; Murat ve Gülser Oğlu 12.05.1979 Doğumlu,
KAHRAMANMARAġ/OnikiĢubat ilçesi. Çağlayan Mah. Nüf. Kyt.
(TC. Kimlik No: 41914352908)
Karar
: 6000,00 TL. (Altı Bin Türk Lirası) Adli Para Cezası.
4107
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
GÜNEY ANADOLU (DĠYARBAKIR) BÖLGE KAN MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ BĠNASININ
ĠNġAAT, ELEKTRĠK, MAKĠNA VE SOĞUK ODALAR TADĠLAT, BAKIM, ONARIM
HĠZMETĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Güney
Anadolu (Diyarbakır) Bölge Kan Merkezi’ nin ihtiyacı olan ―Güney Anadolu (Diyarbakır) Bölge
Kan Merkezi Müdürlüğü Binasının ĠnĢaat, Elektrik, Makina ve Soğuk Odalar Tadilat, Bakım,
Onarım‖ hizmeti alımı; mimari, elektrik, mekanik uygulama projeleri, mahal listeleri, Ģartnameler
ve eklerinde belirtilen hükümlere göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama yöntemi
sureti ile satın alınacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ve ekleri ―Türk Kızılayı Cd. No: 1
06790 Etimesgut/
ANKARA‖, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 300,00 TL karĢılığında temin
edilebilecektir.
4 - Ġdari, Teknik ġartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecek olup,
0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.
5 - Firmaların tekliflerini en geç 14.06.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel
Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YeniĢehir / Ankara‖ adresindeki Yönetim Destek Hizmetleri
Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
6 - Ġhale zarfları 14.06.2017 günü saat 15.00’da ―Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790
Etimesgut/ANKARA‖ adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda
açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 ġubat 2016/29621 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.
10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.
4706/1-1
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150.000 KG 200 GR DEMLĠK SÜZEN POġET FĠLTRE KÂĞIDI SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1- TeĢekkülümüzün ünitelerinin ihtiyacı 150.000 Kg 200 Gr Demlik Süzen PoĢet Filtre
Kağıdı (IMA C 2002) Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık
Ġhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00 TL ihale doküman bedeli ÇAYKUR
Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü veya TC Ziraat Bankası ĠBAN: TR03 0001 0024
7629 3289 8761 83 ile T.Vakıflar Bankası ĠBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35 nolu
hesaplardan birine yatırılarak temin edilebilir.
a - Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.06.2017 günü saat 14.30’a kadar Çay ĠĢletmeleri
Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.
8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır.
9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma
ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta
serbesttir.
4555/1-1
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YATIRIMCILARA DAVET
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
MESBAġ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve ĠĢleticisi A.ġ.’nin tamamı ödenmiĢ olan
10.804.320.- TL çıkarılmıĢ sermayesi içindeki 2.296.656.- TL tutarında sermayeyi temsil eden
% 21,26 oranındaki Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. (TDĠ)’ye ait hisse, T.C. BaĢbakanlık
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında
―satıĢ‖ yöntemiyle özelleĢtirilecektir.

Geçici Teminat Bedeli
500.000.-TL

Ġhale ġartnamesi ve
Tanıtım Dokümanı Bedeli
1.000.- TL

Son Teklif Verme Tarihi
13/07/2017

1 - Ġhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler
yapmak suretiyle ―pazarlık usulü‖ ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü
takdirde ihale, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık
artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2 - Ġhaleye katılabilmek için Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması
zorunludur. Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı, bedeli olan 1.000 TL Ġdare’nin
• T. Halk Bankası A.ġ. Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR250001200945200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri
Türk Lirası,
• T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Kamu Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
• T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR220001500158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
hesaplarından birine yatırılarak ―MESBAġ Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı
Bedeli‖ ifadesini içerir Ģekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kiĢi, tüzel kiĢi veya Ortak
GiriĢim Grubu’nun (katılımcının Ortak GiriĢim Grubu olması halinde Ortak GiriĢim Grubu’nun
veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiĢ olması yeterlidir) isminin de açıkça belirtildiği dekont
karĢılığında ve Ġdaremiz web sitesinde paylaĢılan Gizlilik Taahhütnamesi’nin ihaleye teklif
verecek gerçek/tüzel kiĢilerce ve Ortak GiriĢim Grubu’nun her bir üyesi tarafından imzalanmıĢ
olarak Ġdaremizin aĢağıda belirtilen adresine baĢvurulması suretiyle temin edilebilecektir. Her ne
surette olursa olsun ġartname ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenen tutarlar iade edilmez.
3 - Ġhaleye gerçek ve tüzel kiĢiler ile Ortak GiriĢim Grupları katılabilirler. Yatırım fonları
ancak Ortak GiriĢim Grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak GiriĢim Grubu sadece
yatırım fonlarından oluĢamaz.
4 - Teklif Sahipleri’nden Ġhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda
geçici teminat alınacaktır.
5 - Tekliflerin, Ġhale ġartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç
son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar üzerinde ―MESBAġ SERMAYESĠNDEKĠ %21,26
ORANINDAKĠ TDĠ’YE AĠT HĠSSENĠN ÖZELLEġTĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN ĠHALE ĠÇĠN
TEKLĠFTĠR - GĠZLĠ‖ ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde Ġdare’nin aĢağıda belirtilen
adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Ġdare’ye
verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir
tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce
duyurulacaktır.
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7 - ÖzelleĢtirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabi olmayıp, Ġdare ihaleyi
yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
8 - Yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına
göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli Ģirketlere hisse
devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine
tabidir. Teklif Sahipleri/Alıcı devrin mümkün olup olmadığını önceden araĢtırmakla ve ihaleyi
kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri yapmakla yükümlüdürler.
9 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.
10 - Ġhaleye iliĢkin diğer bilgiler 0312 585 80 80 numaralı telefondan, 0312 585 83 07
numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden temin edilebilir.
T.C. BAġBAKANLIK
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı
Ziya Gökalp Cad. No: 80 KurtuluĢ / ANKARA / TÜRKĠYE
Tel: 312/585 80 80, Faks: 312/585 83 07
www.oib.gov.tr
4715/1-1
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LOKOMOTĠF MAKĠNĠST KABĠNĠ BAKIM ONARIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2017/243764
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
1- Ġdarenin a) Adresi
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı: 15 Adet DE 24 000 tipi lokomotif makinist
kabini bakım onarım iĢi, teknik Ģartnameye göre yaptırılacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 07/06/2017 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
07/06/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
4618/1-1
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ÇAY ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız SatıĢ mağazalarında kullanılmak üzere 3.000 Kg. çay, teklif alma usulüyle
alınacaktır.
2 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir.
3 - Tekliflerin en geç 30.05.2017 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret
Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66
Faks: 397 33 71 - 74
4717/1-1
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FABRĠKAMIZ 2017-2018 KAMPANYASI ĠHTĠYACI KĠREÇTAġI
TEMĠNĠ ĠHALESĠ YAPTIRILACAKTIR
Burdur Şeker Fabrikasından:
Ġhale kayıt numarası

: 2017/245341

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: ġeker Fabrikası Müdürlüğü ġekerevleri Mah. Yunus
Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası

: 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2 - Ġhale konusu malın
a) Adı

: 27.000 ton kireçtaĢının Fabrikamız stok sahasına
teslimi ve istiflenmesi

b) Niteliği türü miktarı

: Ocakta hazırlanıp fabrikaya nakledilecek taĢlar iki
elekten elenecektir. Ġki elek arasında kalan ve
ebatları 9 ile 12 cm arasında değiĢen büyüklüğe
sahip ve az keskin kenarlı taĢlar Fabrikaya sevk
edilecektir. Ebatları, 8 cm - 12 cm aralığının dıĢında
olanlar balast olarak tanımlanacaktır.

c) ĠĢin süresi

: ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 153 takvim günüdür.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Burdur ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası
Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 08/06/2017 PerĢembe günü saat 14.30

4 - Ġhale dokümanı Burdur ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL
karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5 - Teklifler 08/06/2017 PerĢembe günü saat 14.30’a kadar Burdur ġeker Fabrikası
HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
4615/1-1
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ESKĠ GARAJ TĠCARET VE KONUT PROJESĠ KAT KARġILIĞI
ĠNġAAT YAPILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Seydişehir Belediyesinden:
1 - Ġhale konusu olan iĢ; Konya Ġli, SeydiĢehir Ġlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 125 Ada 13
Parselde (7.857,84 m2) bulunan taĢınmazın; 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/A maddesine
göre Kapalı Teklif Ġhale Usulü ile Eski Garaj Ticaret ve Konut Projesi Kat KarĢılığı ĠnĢaat
yapılması iĢidir.
2 - Ġhale dokümanı bedeli 1.000,00 TL (BinTürkLirası) dır. Doküman bedeli, Belediyemiz
Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine veya Belediyemizin SeydiĢehir Bankalarında bulunan
hesabımıza yatırılacaktır. Ġhale dokümanı, para yatırma makbuzu veya dekontu karĢılığında,
Belediyemiz Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünden cd ortamında alınacaktır.
3 - Ġhale; Hacıseyitali Mahallesi 42370 SEYDĠġEHĠR/KONYA Adresinde bulunan
Belediye hizmet binasında Meclis toplantı salonunda 06 Haziran 2017 tarihinde saat 11:00 de,
2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Ġhale Usulü ile
yapılacaktır.
4 - Ġhalenin Muhammen bedeli: 30.000.000,00-TL (OtuzmilyonTürkLirası) olup, istekliler
Geçici teminat olarak, muhammen bedelin % 3’ü oranında 900.000,00-TL (Dokuzyüzbin
TürkLirası) Geçici teminat vereceklerdir.
5 - Ġhaleye katılacak olan isteklilerin aĢağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında
sunmaları zorunludur.
a) Kanuni ikametgah belgesi
b) Türkiye Cumhuriyet’inde yasal tebligat ve yazıĢma adresi
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Müteahhitlik Belgesi)
d) Tüzel kiĢi olması halinde;
d1) Tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı
yıl içinde düzenlenmiĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi
Onaylı sureti)
d2) Gerçek kiĢi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar
Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge
d3) Ortak TeĢebbüs KuruluĢu olması halinde; ortak teĢebbüsü oluĢturan gerçek veya tüzel
kiĢilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge.
e) Ġsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri
f) Ġstekliler adına vekâlet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter
tasdikli vekâletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri.
g) Ġlanda belirtilen Geçici teminatı ve Doküman satın alındığına dair belgeyi vermesi.
h) SeydiĢehir Belediyesine vadesi geçmiĢ borcunun bulunmadığına dair belge.
ı) Ġhale dokümanına göre teklifte bulunulması.
i) Son üç yılın Mali Durumunu gösterir belgeyi sunması.
j) Ġsteklilerin, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanda
bulunması gerekmektedir.
6 - Ġhaleye teklif verecek olan isteklilerin, ihale zarflarını 06 Haziran 2017 saat 10:30’a
kadar Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne vereceklerdir.
4621/1-1
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK OKSĠJENLĠ FERDĠ KURTARICI MASK-30 DK
4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık
Cad. Yayla Mah. Ġhsan Soyak Sok. No: 2
ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr
2 - Ġhale konusu iĢin nev’i
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Oksijenli Ferdi Kurtarıcı Maske-30 Dk, 1 Kalem
(1300 Ad.)
b) Teslim yeri
: Yerli Yükleniciler için: Makina ve Ġkmal Dairesi
BaĢkanlığı, Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube
Müdürlüğü, Tesellüm ġefliği Ambarı.
Yabancı Yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen teslim
limanı
c) Teslim tarihi
: 4 ay.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 28/06/2017 ÇarĢamba saat 15:00
c) Dosya no
: 946-TTK/1534
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname,
e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
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f) ġartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
Ferdi kurtarıcıların EN 13794 Standardına uygun olduğuna dair akredite kuruluĢtan
alınmıĢ sertifika teklifle birlikte verilecektir.
Teknik Ģartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre eksiksiz
ve tam olarak cevaplandırılacaktır. Bu durum değerlendirmede dikkate alınacaktır.
h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi,
i) ġartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,
j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.
6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(AĢkabat Cad.) 19. Sok.
No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karĢılığı
temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 28/06/2017 ÇarĢamba saat 15:00’e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No: 2 MithatpaĢa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden Ġdaremiz sorumlu
değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi düzenlenecektir.
10- Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir.
13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım iĢleri ile ilgili yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
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SHUNTING TROLLEY YEDEKLERĠ SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
ĠĢin Adı: Shunting trolley yedekleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında
hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası

: 2017/239346

Dosya no

: 1721041

1 - ĠDARENĠN:
a) Adres

: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak
No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası

: Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

c) Elektronik posta adresi

:

Faks : 0.372 251 19 00
2 - ĠHALE KONUSU MALI:
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Shunting trolley yedekleri (7 kalem)

b) Teslim yeri

: TTK Makine ve Ġkmal Dairesi Muayene ve Tesellüm

c) Teslim tarihi

: ĠĢe baĢlanmasına müteakip 60 takvim günüdür.

ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm ġefliği/ZONGULDAK
3 - ĠHALENĠN:
a) Yapılacağı yer

: Türkiye

TaĢkömürü

Kurumu

Genel

Müdürlüğü

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No: 125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati

: 31.05.2017 ÇarĢamba günü saat: 15:00

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname,
e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) ġartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak
giriĢim beyannamesi,
ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler;
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA
adresinde görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 31.05.2017 ÇarĢamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler 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 aĢağıdaki
maddeler uygulanır;
13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
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SANAL SLAYT MĠKROSKOPĠ, TARAMA SĠSTEMĠ VE ELEKTRONĠK ÖĞRENME
MODÜLÜ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Biriminden:
Sanal Slayt Mikroskopi, Tarama Sistemi ve Elektronik Öğrenme Modülü alımı
01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca
pazarlık usulü ile akreditif açılmak suretiyle ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası

: 2017/250043

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33 - 0(312) 297 65 42
c) Elektronik posta adresi

: bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Sanal Slayt Mikroskopi, Tarama Sistemi ve Elektronik
Öğrenme Modülü 1 adet

b) Teslim yeri

: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma
Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi

: Akreditifin

muhabir

banka

tarafından

yükleniciye

bildirilmesinden itibaren malzemenin tamamı 110 (yüzon)
takvim günü içinde çalıĢır vaziyette teslim edilecektir.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati

: 02.06.2017 Cuma günü saat 14.00

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yeralan standart
forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
Ġstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler Ģunlardır:
a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler
c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
Ġmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiĢ
ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi,
d) Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu
gösteren belgeler.
Ġstekliler imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceklerdir. ĠĢ
ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya yetkili satıcı
ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
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4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından
sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ
olarak sunulacaktır.
4.3.2.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere
uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye
Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından hazırlanmıĢ olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın,
marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip
imzalanmıĢ olarak sunulacaktır.
ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller
sunulur.
4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
4.4.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taĢıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA)
görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da TR 1600 0150
0158 0072 9217 8645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin
makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 02.06.2017 Cuma günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma
bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
4655/1-1

23 Mayıs 2017 – Sayı : 30074

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 31

YAPIM KARġILIĞI KĠRALAMA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR
Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
Bölge Müdürlüğümüzce aĢağıda nitelikleri belirtilen taĢınmazlar üzerine 2886 Sayılı
Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapım karĢılığı kiralama
modeli çerçevesinde uzun süreli kiralama ihalesi yapılacaktır.
ĠLĠ

: KONYA

ĠLÇESĠ

: Meram

MAHALLESĠ

: Alavardı

CADDESĠ

: Fatih

PAFTA

: 18-J-III

ADA NO

: 26777

PARSEL NO

: 1

YÜZÖLÇÜMÜ

: 2419,97

ĠHALE USULÜ

: 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği
kapalı teklif (bu teklifte) Vakıflar Genel Müdürlüğünün
26.04.2017 gün ve 13527 sayılı yazısında belirtilen
hususlar aynen muhafaza edilecektir.

MUHAMMEN BEDELĠ

: 5.310.000.00 TL. (BeĢ Milyon Üç Yüz On Bin Türk

GEÇĠCĠ TEMĠNAT

: 159,300,00-TL (Yüz Elli Dokuz Bin Üç Yüz Türk Lirası)

Lirası) olup, bu bedel inĢaat maliyet bedelidir.
olup, bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teĢkil
etmektedir.
ĠHALE GÜNÜ VE SAATĠ : 07.06.2017 - ÇARġAMBA günü saat: 10:00
A. Yukarıda özellikleri belirtilen taĢınmaz üzerine Vakıflar Genel 26.04.2017 gün ve
13527 sayılı yazısı ve Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 15.05.2017 tarih ve 96725240160.07.02/1897 sayılı onay belgesine istinaden; Konya Ġli, Meram Ġlçesi, Alavardı Mahallesi’nde
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı taĢınmazın;
1 - ĠĢin süresinin sözleĢme tarihi itibariyle baĢlaması,
2 - Ġlk 36 (otuz altı) ay içerisinde;
a) Araziye ait plankote çıkarılması ve 3194 sayılı Ġmar Kanununa göre kamuya terk
edilecek alan olması halinde bedelsiz terk ya da 3194 sayılı Ġmar Kanunu’nun 18. Madde
uygulaması ile ilgili iĢlemlerin yüklenici tarafından yapılması,
b) Yapılacak olan tesise ait mimarı, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama
projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluĢların onayı alınmasına
müteakip inĢaat ruhsatının alınması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının
Ġdaremize teslim edilmesi, inĢaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile
tamamlanmıĢ olarak iĢletme ruhsatının alınması ve iĢletmeye açılması, tamamlanan bina için cins
değiĢikliğinin yapılması, aksi takdirde sözleĢmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmıĢ olan tüm
imalatın Ġdaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan teminatlarla kiraların gelir kaydedilmesi,
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3 - SözleĢme imzalandığı tarihten itibaren inĢaat süresi olan 3 yıl boyunca aylık sabit
2.000,00 TL (Ġki Bin Türk Lirası) olarak yıllık defaten ödenmesi, 37. Ayın kirasının ise sözleĢme
imzalandığı tarihten itibaren 57.000,00 TL (Elli Yedi Bin Türk Lirası) olarak ve sonraki her yıl
için Üretici Fiyatları Endeksi ilave edilmesi Ģartıyla aylık olarak iĢin süresinin sonuna kadar
alınması.
4 - Yasal düzenlemelerden ya da arazi kullanımından kaynaklanan zorunlu sebeplerle
kapalı inĢaat alanında artıĢ olması durumunda, ihalede oluĢacak aylık kira miktarının ihalede
oluĢan değer üzerinden aynı oranda arttırılması.
5 - Her türlü masrafın ve finansmanının yüklenicisince karĢılanması.
6 - SözleĢme süresi sonunda (23. yılın sonunda) tesisin çalıĢır, bakımlı ve kullanılabilir
Ģekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç bir ay içerisinde Ġdaremize teslim
edilmesi veya kiralamaya devam etme durumunda; günün koĢullarına göre Ġdarece tespit edilecek
kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi.
7 - 6098 sayılı Kanuna ve diğer mevzuata aykırı olarak kiralama süresi dolmadan
taĢınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmıĢ olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat
ve kiraların gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın Ġdareye terk ve teberru edilmiĢ
sayılması.
8 - TaĢınmazın geçici kabulü yapılıncaya dek baĢka amaçlar için kullanılmaması.
9 - Kiracı tarafından vakıf taĢınmaz üzerine, haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin
konulmaması Ģartıyla yapım karĢılığı kiralama modeli çerçevesinde (276 ay) 23 yıllığına kira
ihalesine çıkarılmasına.
B. Ġhaleye iĢtirak edecek istekliler;
1 - Ġhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Hükümet Meydanı ġemsi Tebrizi Mahallesi 1.
Vakıf ĠĢhanı No: 33 Kat: 3 Karatay/Konya adresinde bulunan Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Hizmet Binasında toplanacak olan, Ġhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.
2 - Ġhale ġartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde 09.30-12.00 ile 14.00-17.00
saatleri arasında, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilecektir.
3 - Ġsteklilerin; Ġhaleye katılabilmek için; Ġhale ġartnamesinin 6. maddesine göre
hazırlayacakları tekliflerini, aynı Ģartnamenin 7. Maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün
ve saate kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ġhale
Komisyonu BaĢkanlığına imza karĢılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
4 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında
dıĢ zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir.
a) Ġç zarf, (ġartnamenin 6-I maddesine göre hazırlanacaktır)
b) Gerçek KiĢilerin yerleĢim yeri belgesi vermesi. 2017 yılında alınmıĢ; (ġirketlerde bu
belge aranmaz.)
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c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.
d) Ġhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar
Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
e) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.
f) Ġstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2017 yılı
tasdikli)
g) Ortak giriĢim olması halinde bu iĢ için ġartname ekindeki örneğe uygun Noter tasdikli
ortak giriĢim beyannamesini vermesi.
h) Ġlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair
belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi (2017 yılında alınmıĢ)
i) Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu
olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi. (2017
yılında alınmıĢ)
j) Muhammen bedelin asgari %10’u kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat
kredisi olduğuna dair mali durum belgesi (Banka Genel Müdürlük teyit yazılı) (Ġhale tarihinden
önceki üç ay içerisinde düzenlenmiĢ olması gerekir.)
k) Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğüne dair Konya Vakıflar Bölge
Müdürlüğünden alınmıĢ yer gördü belgesi.
l) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmıĢ (limit içi-süresiz) geçici teminat mektubu veya Bölge
Müdürlüğümüzün Vakıflar Bankası Merkez ġubesi nezdinde ki TR 570 0015 00158 007 295 184
422 numaralı hesabına yatırılmıĢ (iĢin adının açıkça belirtilmiĢ olduğu) 159.300,00-TL (Yüz Elli
Dokuz Bin Üç Yüz Türk Lirası) tutarındaki geçici teminat banka dekontu,
m) Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, h, i, j) bentlerinde
belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
n) ġartnamedeki EK-8 örneğe uygun olarak; teknik personel taahhütnamesi;
DıĢ zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı,
Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılarak en geç 07.06.2017 tarih ve
saat 10.00’a kadar ihale komisyonu baĢkanlığına vermek zorundadırlar.
1 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
2 - Bu iĢ için yapılmıĢ olan tüm ilan bedelleri dâhil tüm giderler sözleĢme esnasında
defaten istekli tarafından ödenecektir.
Ġdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
Ġlan olunur.

4653/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLĠK
2016 yılı gayri safi geliri 1.064.913,48 TL olan Kocaeli Ġkinci Noterliği 12.07.2017
tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından güvenli
elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ilân olunur.
4641/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLĠK
2016 yılı gayri safi geliri 686.858,65 TL olan ikinci sınıf Hendek Noterliği 16.07.2017
tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ VE
ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren
bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından
güvenli elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ilân olunur.
4642/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
60409/6, 60421/2, 3, 4 ve 60422/1, 2 parsellere iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değiĢikliği Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.
4713/1-1

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:
DÜZELTME ĠLANI
Kayseri Valiliğinden alınan 12/05/2017 tarihli ve E. 10200 sayılı yazı ve eklerinde;
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi tarafından 17/03/2017 tarihinde 2017/119438 ihale kayıt numarası
ile yapılan ―Kayseri Ġli Meslek Akademisi Mimari ve Mühendislik Uygulama Projesi
Hazırlatılması iĢi‖ ihalesi üzerine bırakılan MND Mimarlık Taahhüt Mühendislik ve ĠnĢaat
Ticaret Limited ġirketi ile bu Ģirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip Mehmet Mustafa
DEMĠR hakkında 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu'nun 58 inci maddesi uyarınca 6 ay süreyle
bütün kamu kurum ve kuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 06/05/2017 tarih ve
30058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıĢtır.
Bu yasaklama kararı, 06/05/2017 tarihinden geçerli olmak üzere MND Mimarlık Taahhüt
Mühendislik ve ĠnĢaat Ticaret Limited ġirketi'nin "6080449633" olan vergi kimlik numarası
"6090504321" olarak düzeltilmiĢtir.
4626/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Afyon

Kocatepe

Üniversitesi

Rektörlüğü

Ġl/Ġlçe

Afyonkarahisar/Merkez

Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
Adresi

Ġdari ve Mali ĠĢler Daire

Tel-Faks

BaĢkanlığı Gazlıgöl Yolu
Posta Kodu

3200

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

satinalma@aku.edu.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Gökhan AK
Ataköy Mahallesi Ataköy Caddesi

Adresi

No: 14/B AFYONKARAHĠSAR

T.C. Kimlik No.

25741048180

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

( )

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4719/1-1

Sayfa : 38

RESMÎ GAZETE

23 Mayıs 2017 – Sayı : 30074

Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4639/1-1

23 Mayıs 2017 – Sayı : 30074

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 39

Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4651/1-1

Sayfa : 40

RESMÎ GAZETE

23 Mayıs 2017 – Sayı : 30074

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4627/1-1

23 Mayıs 2017 – Sayı : 30074

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 41

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4628/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 42

23 Mayıs 2017 – Sayı : 30074

TCDD 4. Bölge Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2016/439203

2. Yasaklama Kararı Veren

TC. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME

Bakanlık/Kurum

BAKANLIĞI/TCDD ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin

2016/439203

Adı

Adresi

TCDD Sivas 4. Bölge

Ġl/Ġlçe

Müdürlüğü
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı
No: 2 Merkez / SĠVAS

Posta Kodu

58080

Tel-Faks
E-Mail

Sivas/Merkez
0346 22170 00
0346 223 13 32
4bolgetasinmazmallarmudurlugu@tcdd.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

-

OSMAN LAFCI-LFC MÜHENDĠSLĠK
Çankırı Caddesi Yiba ÇarĢısı 45/359

Adresi

-

Altındağ/ANKARA

T.C. Kimlik No.

11284996774

Vergi Kimlik/

-

--

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

-

369968
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı
ve Kapsamı

a-4734
KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4645/1-1

23 Mayıs 2017 – Sayı : 30074

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 43

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4638/1/1-1

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

23 Mayıs 2017 – Sayı : 30074

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4638/2/1-1

23 Mayıs 2017 – Sayı : 30074

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 45

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4638/3/1-1

Sayfa : 46

RESMÎ GAZETE

23 Mayıs 2017 – Sayı : 30074

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4638/4/1-1

23 Mayıs 2017 – Sayı : 30074

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 47

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4638/5/1-1

Sayfa : 48

RESMÎ GAZETE

23 Mayıs 2017 – Sayı : 30074

Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4629/1-1

23 Mayıs 2017 – Sayı : 30074

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 49

Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4630/1-1

Sayfa : 50

RESMÎ GAZETE

23 Mayıs 2017 – Sayı : 30074

Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4631/1-1

23 Mayıs 2017 – Sayı : 30074

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 51

Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4632/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan
Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. maddesinde belirtilen Ģartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.
Ġlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaĢılabilir.
BĠRĠMĠ

UNVANI
Doçent

ABD

DRC.

Geometri

1

1

1

1

Sabit eğimli yüzeyler ve loksodrom eğrileri
üzerine çalıĢmaları olmak.

FEN-EDB.
FAK.

Doçent

Anorganik
Kimya

ARANAN NĠTELĠKLER

ADET

Tiyofosfor grubu bileĢiklerinin sentez ve yapı
özellikleri üzerine çalıĢmaları olmak.

BaĢvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire BĢk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük
Binası Yozgat/Merkez Tel: 0354 242 10 85
4723/1-1

—— • ——

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:
20.05.2017 tarih ve 30071 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz Edebiyat
Fakültesi ilanı aĢağıdaki gibi düzeltilmiĢtir.
ANABĠLĠM/ANASANAT DALI
EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ

Doçent

GENEL TÜRK TARĠHĠ

1

EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠMĠ

1

—— • ——

AÇIKLAMA
Mevlevilik konusunda çalıĢma
yapmıĢ olmak.
Tarih eğitimi alanında çalıĢma
yapmıĢ olmak.
4716/1-1

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim
Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddelerine göre profesör, doçent ve yardımcı doçent alınacaktır.
Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel Ģartlara sahip olması gerekir.
Adaylar, özgeçmiĢ ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalıĢmalarını (makale, tez, kitap
vb.) kapsayan profesörler 6 takım; doçentler ve yardımcı doçentler 4 takım dosyayı ilanın Resmi
Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aĢağıda belirtilen belgeler ile birlikte
baĢvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.
Yardımcı doçent adaylarının, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2.
bendinde belirtilen yabancı dil sınavında baĢarılı olmaları Ģarttır.
Ġlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaĢılabilir.
BaĢvuru için gerekli belgeler:
1. Dilekçe
2. ÖzgeçmiĢ ve yayın listesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarından profesörler 6 takım;
doçent ve yardımcı doçent baĢvuruları için 4 takım dosya
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3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi
(onaylı)
4. Yabancı dil belgesi
5. 2 adet fotoğraf
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
7. Erkek adayların askerlik durumlarına iliĢkin belgenin aslı veya onaylı kopyası
8. Halen çalıĢanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi
* Doktora ve doçent unvanı yurtdıĢından alınmıĢ ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul
tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
NOT: BaĢvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde ―aslı gibidir‖ onayı
Kurumumuzca yapılabilecektir.
BaĢvuru için gerekli iletiĢim adresi aĢağıdadır.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü
Hükümet Meydanı
Ulus-ANKARA
Tel: (312) 596 44 51 - 596 44 53
Birimi

Unvanı

Sayı

Derece

Profesör

1

1

Aranan Nitelikler

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ekonomi Bölümü
Ġktisat Teorisi Anabilim Dalı

Uygulamalı
Parasal

Ekonometri

Ġktisat

ve

konularında

çalıĢmaları bulunmak.
Enflasyon Modellemesi, Zaman

Ekonomi Bölümü
Ġktisat Teorisi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Serisi Analizi ve Kamu Sektör
Açığı Modellemesi konularında
çalıĢmaları bulunmak.

Ekonomi Bölümü
Ġktisat Teorisi Anabilim Dalı

Yardımcı
Doçent

Maliye Politikası ve Kamu
1

4

Mali Yönetim Kontrol konularında çalıĢmaları bulunmak.

Dini Ġlimler Fakültesi
Temel Ġslam Bilimleri Bölümü
Ġslam Hukuku Anabilim Dalı

Ġslam
Doçent

1

3

Hukuk

Felsefesi

ve

Yargı Etiği konularında çalıĢmaları bulunmak.

Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku Bölümü
Ceza ve Ceza Muhakemesi
Hukuku Anabilim Dalı

Yardımcı
Doçent

Özel
1

4

Hayata Müdahale

ve

ĠletiĢimin Denetlenmesi konularında çalıĢmaları bulunmak.
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük
hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik - Mimarlık
Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi ve Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeĢitli
alanlarda; 5 Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Profesör, kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve
yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna baĢvuracakların
doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri
gerekmektedir.
Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve
yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna baĢvuracakların
doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri
gerekmektedir.
Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü
belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler
(onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve
çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.
BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C.
Beykent Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden
baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili
birimlerden öğrenilecektir.
Duyurulur.
Mühendislik -

Elektrik - Elektronik

Mimarlık Fakültesi

Mühendisliği

Ġktisadi ve Ġdari

ĠĢletme

1

ĠĢletme

2

Bilimler Fakültesi

Fen - Edebiyat
Fakültesi

1

Elektronik
HaberleĢme
ĠĢletme, ĠĢletme
Yönetimi
ĠĢletme Yönetimi

Yardımcı Doçent
Doçent
Yardımcı Doçent

Rehberlik ve
Psikoloji

1

Psikolojik

Yardımcı Doçent

DanıĢmanlık
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİK
— Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

1

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 5/4/2017 Tarihli ve 2014/2517 Başvuru Numaralı
Kararı

10

NOT: 22/05/2017 tarihli ve 30073 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2017-2018
Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı yayımlanmıştır.
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

17
19
36
61

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

