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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/5/2008 tarihli ve 26874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Ba-

yar Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2015 tarihli ve 29527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan

Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci

fıkrasının  (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “International English Language Testing

System (IELTS),” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.



MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri üç dönem süre ile yabancı

dil öğrenimine devam ederler. Hazırlık sınıfına devam zorunludur. Her modül için belirlenen

derslerin en az %80’ine devam etmeyen öğrenciler devamsızlıktan kalmış sayılırlar.

(2) Zorunlu yabancı dil eğitimi kapsamındaki yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim

ve sınavları ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(3) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden

sınav süresi olmak üzere en çok on sekizer haftalık iki dönem ve yedi haftalık bir dönem olmak

üzere toplamda üç dönemden oluşmaktadır.

(4)  Yabancı dil hazırlık programında dört farklı modül bulunmaktadır. Modül A 1. ve

2. kuru kapsamaktadır. Modül A+ 2. ve 3. kuru kapsamaktadır. Modül B 3. ve 4. kuru kapsa-

maktadır. Modül B+ ise 4. ve 5. kuru kapsamaktadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede İngilizce eğitim yapan hazırlık sınıfı zorunlu programlarından birine

kayıt hakkı kazanan, ya da yatay veya dikey geçişle kabul edilen öğrenciler yabancı dil hazırlık

yeterlik ve düzey belirleme sınavına tabi tutulur. Bu sınavda İngiliz Dili Eğitimi bölümü için

100 tam not üzerinden en az 70 puan, diğer bölümler için de en az 65 puan alarak başarılı olan-

lar ya da uluslararası bir yabancı dil sınavında Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde puan

alanlar, doğrudan ilgili programın birinci sınıfında eğitime başlarlar. Yeterlik sınavında başarısız

olan öğrenciler için yeni bir sınav açılmaz. Yabancı dil seviyeleri yeterli bulunmayanlar ise dü-

zey belirleme sınavının sonucuna göre uygun kurlara yerleştirilmek suretiyle Üniversitenin dü-

zenlediği yabancı dil hazırlık programına katılırlar.”

“(4) Yabancı dil hazırlık programlarında yılsonu başarı notu 100 tam not üzerinden de-

ğerlendirilir. İngiliz Dili Eğitimi Bölümü 5 kurdan, diğer bölümler ise 4 kurdan oluşmaktadır.

Hazırlık eğitimi sonunda ilgili bölümlere geçebilmek için tüm kurların başarı ile tamamlanması

şarttır. Bütün kurları başarı ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavından başarılı olmuş sayılır.

İngiliz Dili Eğitimi Bölümü için modül atlama notu 70’tir. Diğer bölümler için modül atlama

notu 65’tir. Modül atlama notunun hesaplanmasında dönem sonu sınav notunun %25, dönem

içi yapılan değerlendirmelerin %75 katkısı olur. Ancak, eğitim yılı başında yapılan düzey be-
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lirleme sınavı ile iki kur eğitim almaları yeterli olan öğrenciler, birinci yarıyıl sonunda gerekli

başarıyı göstermeleri durumunda yeterlik sınavında başarılı olmuş sayılır ve lisans ve lisansüstü

eğitim programına devam etmeye hak kazanır.” 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi Rehberlik ve

Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kültür Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/11/2015 29527

29 Mayıs 2017 – Sayı : 30080                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Kültür Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişim-

lerine destek olmak ve olası ruh sağlığı problemlerine erkenden/zamanında müdahale ederek

iyi oluşlarını desteklemek, eğitsel ve kariyer planlamalarında öğrencilere destek olmak, psi-

kolojik danışma ve rehberlik konularında araştırma ve seminer/konferans faaliyetlerinde bu-

lunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Psikolojinin ve eğitim bilimlerinin uygulama alanlarında Üniversite bünyesindeki

öğrencilere yönelik bireysel psikolojik danışmanlık ve sosyal, eğitsel ve kariyer alanlarında

rehberlik hizmetleri vermek,

b) Ulusal ve uluslararası nitelikli araştırmalar yapmak,

c) Bu konularda araştırma yapan üniversiteler bünyesindeki araştırma merkezleriyle ve

diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde bulunmak,

ç) Projeler ve yayınlar yapmak,

d) Bireysel yetenekleri artırıcı ve eğitici seminerler vermek, kurs, çalıştay, sempozyum,

kongre ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

e) Öğrencilerin yüksek lisans ve doktora çalışmalarına akademik destek vermek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı görev yapan, psikoloji ve eğitim

bilimleri konularında uzman öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektör tarafından görev-

lendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla kesintisiz olarak görevi başında bulunamayacağı du-

rumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetle-

rinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim elemanlarından

biri Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bu-

lunmadığı durumlarda Müdüre Müdür Yardımcısı vekalet eder. Müdürün görev süresi bittiğin-

de, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi, faaliyet alanları doğrultusunda yönetmek ve temsil etmek,

b) Yönetim ve Danışma kurullarının gündemini belirlemek, olağan ya da olağanüstü

olarak toplantıya çağırmak ve kurullara başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kuru-

luna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak,

d) Akademik yıl sonunda Merkezin geçmiş yıl faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kuruluna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafın-

dan görevlendirilen, Üniversitede Merkezin çalışma alanlarına ilişkin konularda ve en az biri
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Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında ve biri de Psikoloji alanında görev yapan dört

öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Müdür Yardımcısı oy hakkı olmadan

Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle

yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan istifa eden, boşalan, yazılı mazereti olmadan üst

üste üç toplantıya katılmayan ya da altı aydan fazla yurt içi ya da yurt dışında görevlendirilen

üyenin yerine yenisi görevlendirilir. Yeni görevlendirilen üye, ayrılan üyenin görev süresini

tamamlar.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az iki ayda bir toplanır. Toplantı gün-

demi, günü, saati ve yeri, Müdür tarafından üyelere, toplantı gününden en az bir hafta önce ya-

zılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar

oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak,

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıl sonu faaliyet raporunu görüşerek karara

bağlamak,

c) Merkez faaliyetleri için gereken çalışma gruplarını kurmak,

ç) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, yedi üyeden oluşur. Bu üyeler Üniversitenin öğre-

tim elemanları, mezunları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli ça-

lışmalar yapmış kişiler arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıllığına görevlen-

dirilir.

(2) Danışma Kurulunda görevlendirilen üye sayısı içinde Üniversite mensubu öğretim

elemanı sayısı üçten az olamaz. Üyeliği sona eren Danışma Kurulu üyeleri aynı usul ile tekrar

görevlendirilir. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek, geliştirilen projelere,

ulusal ve uluslararası işbirliğine ilişkin konularda yapılan ve planlanan çalışmalara ilişkin tav-

siye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                29 Mayıs 2017 – Sayı : 30080



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 12/4/2009 tarihli ve 27198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Kültür Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-

netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklen-

miştir.

“Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, devamsız veya başarısız ol-

duğu ve genel not ortalamasını (GNO) yükseltmek için daha önce başarılı olduğu dersleri ala-

bilir.
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Bahar yarıyılı sonunda o yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış

olmaları kaydıyla GNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler, akademik danışman görüşü ve

ilgili fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile bir üst yarıyıldan en fazla 2 ders

alabilirler.

Derslere % 70 devam zorunludur. Devam şartını daha önce yerine getirmiş olmak o

derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Yaz öğretimi, Senato tarafından seçilen bir yaz öğretimi koordinasyon ku-

rulu tarafından düzenlenir. 

Yaz öğretiminde açılacak dersler ve ders verecek öğretim elemanları hazırlık okulu

koordinatörlüğünün teklifi, ilgili fakülte/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulu kararı ve

Senatonun onayı ile belirlenir. 

Güz ve bahar yarıyılları ders programlarına bağlı olarak yaz öğretiminde açılacak ders-

ler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilan edilir.

Bir dersin bir başka üniversitede açılmış bulunan yaz öğretiminden alınıp alınamaya-

cağına İlgili fakülte/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulu karar verir.

Yaz öğretiminde görev alacak danışmanlar bölüm başkanlarının önerisi ile ilgili fakülte

dekanlıkları/meslek yüksekokulu müdürlüğü/enstitü müdürlüğü tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Hazırlık okulu dışında kalan fakülte ve meslek yüksekokulu için düzenle-

nen yaz öğretiminde bir öğrenci, toplam 4 ders alabilir. 

Yaz döneminde kayıt dondurulmaz, ders ekleme ve bırakma işlemi uygulanmaz. Güz

ve/veya bahar yarıyılında kayıt yenilememiş/kayıt dondurmuş öğrenci bu yarıyılların derslerini

yaz öğretiminde alamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Yaz öğretiminde, derslerin değerlemesi ve başarı durumunun saptanma-

sında 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniver-

sitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Bir dersin daha önce alınan notuna bakılmaksızın Yaz Okulunda alınan başarı notu ge-

çerlidir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri ve diğer öğrencilerin ders seçimi

ve danışman onayı ile yaz okulu ders ücreti ödeme işlemleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden

çevrim içi olarak yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – İlgili yarıyıl sonunda ilişiği kesilen veya müfredatlarının tüm ders yü-

kümlülüğünü tamamlayarak mezuniyet durumuna gelen öğrenciler staj durumuna bakılmak-

sızın yaz öğretiminden ders alamazlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yaz öğretiminden sonra yapılacak tek ders ve ortalama yükseltme sınavlarına, sadece

yaz okuluna kayıt olan öğrenciler başvurabilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 – Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu, transkriptlerde yaz okulu

adı altında açılan bölümde gösterilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 – Bu Yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen hususlarda, İstanbul Ticaret Üni-

versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, İstanbul Ticaret Üniversi-

tesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato kararları uygulanır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/2016 tarihli ve 29902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir

Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin dör-

düncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tezli yüksek lisans programlarında tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez da-

nışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından

da en az doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.”
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“(7) Doktora programlarında tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip

öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bu-

lunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yük-

seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin

birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite

kadrosu dışından da en az doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden

olabilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora prog-

ramlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek

lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-

rektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az dok-

tora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz İEÜ kredisinden az olmamak koşulu

ile en az on adet ders ile dönem projesi dersi olmak üzere toplam en az 60 AKTS kredisinden

oluşur. Dönem projesinin İEÜ kredisi yoktur ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Tezli yüksek lisans programları ve doktora programları için mezuniyet tarihi tezin

sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/11/2016 29902
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No: 2012/113 

5411 Sayılı Bankalar Kanununa Muhalefet suçundan Hüseyin ve Hatice kızı 1972 Kiğı 

doğumlu. Bingöl, Yedisu, DöĢengi nüfusuna kayıtlı. Cilt No: 94, Aile Sıra No: 62, Sıra No:10 

(T.C. Kimlik No: 118188824160) Sanık Ayla Karuç hakındaki mahkememizin 2012/113 esas 

sayılı dosyasında yukarıda belirtilen suçtan dolayı Ġstanbul C. BaĢsavcılığı'nca 14.12.2012 tarih 

2012/156424 soruĢturma 2012/67053 esas 2012/3692 nolu iddianamesiyle kamu davası açıldığı 

ve sanığın savunmasının alındığı,  

Yine Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığının 2012/67053 esas sayılı 14/12/2012 tarihli 

iddianamesi ile dava açılarak mahkememizin 2014/43 esasa kaydının yapıldığı, Ġstanbul 

Cumhuriyet BaĢsavcılığının 2014/364650 Esas sayılı 11/08/2014 tarihli iddinamesi ile dava 

açılarak mahkememizin 2014/47 esasa kaydının yapıldığı ve anılan 2014/43 - 2014/47 esas sayılı 

dava dosyaları hakkında birleĢtirme kararı verilerek mahkememizin 2012/113 esas sayılı dosyası 

ile birleĢtirildiği, sanığın belirtilen iddianameler doğrultusunda savunmasının alınamadığı 

anlaĢılmıĢtır.  

Mahkememizde yapılan yargılama baĢladıktan sonra 25/05/2015 tarihinde 11. celse ara 

kararı gereğince yakalama emri çıkartıldığı ve bu zamana kadar sanığın yakalama emrinin 

infazının gerçekleĢmediği, sanığın Mahkememiz duruĢmalarına gelmeyerek kovuĢturmanın 

sonuçsuz kalması için saklandığı, nerede olduğunun bilinmediği anlaĢıldığından, Sanık hakkında 

CMK 247/2-a, b maddeleri gereğince kaçak iĢlemlerinin yapılmasına ve ilanen tebliğine karar 

verilmiĢ olup,  

Mahkememizce çıkartılan ilanın Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip, 15 gün içinde 

sanığın Mahkememize müracaat etmemesi halinde CMK 247/1 maddesi gereğince KAÇAK 

SAYILACAĞINA, 

CMK 248 maddesi gereğince Türkiye'de bulunan tüm mallarına hak ve alacaklarına 

orantılı olarak EL KONULABĠLECEĞĠ,  

Ġlanen tebliğ olunur. 4111 

————— 

Esas No : 2011/65 

Karar No : 2017/12  

Sanıklar Ali Aydoğan, Elçin Çeliker, Ercan SırdaĢ, Meltem Çelik, Salim Yetkin, Selçuk 

Solak, Abdullah Sevgili, Emin Kulakçı, Hilmi Demir, Mustafa Bulut, Mustafa Çelik, Necati 

Akman, Oktay Meriç, Pınar Akyıldırım, Polat Balcı, Selçuk Yüksel, Turgay Yorulmaz, Yunus 

Emrah Ellik hakkında Özel Belgede Sahtecilik, Banka veya Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmesi 

Gereken Krediyi Sağlamak Amacıyla Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından 

yapılan yargılama sonucunda;  

2011/65 Esas 2017/12 Karar sayılı 13.03.2017 tarihli kararla neticeten,  

Sanıklar Pınar Mercan, Meltem Çelik, Elçin Çeliker'in üzerlerine atılı "Nitelikli 

Dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı beraatlerine;  
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Sanıklar Salim Yetkin, Selçuk Yüksel, Yunus Emrah Ellik, Necati Akman'ın üzerlerine 

atılı "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan ayrı ayrı beraatlerine,  

Sanık Yunus Emrah Ellik'in üzerine atılı "Özel Belgede Sahtecilik" suçundan beraatine, 

Sanık Necati Akman'ın üzerine atılı suçtan T.C.K. 158/1.j maddesi uyarınca 

cezalandırılmasına;  

Sanık Ali Aydoğan'ın üzerine atılı "Özel Belgede Sahtecilik" suçundan beraatine, 

Sanıklar Oktay Meriç ve Emin Kulakçı'nın üzerlerine atılı suçtan TCK 158/1.j maddesi 

uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına,  

Sanıklar Abdullah Sevgili, Hilmi Demir; Mustafa Çelik, Selçuk Solak'ın üzerlerine atılı 

suçtan TCK 158/1.j maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına,  

Sanık Turgay Yorulmaz'ın üzerine atılı suçtan TCK 158/1-J son maddesi gereğince 

cezalandırılmasına;  

Sanık Selçuk Yüksel'in üzerine atılı suçtan TCK 158/1-j maddesi gereğince 

cezalandırılmasına;  

Sanıklar Ercan SırdaĢ ve Mustafa Bulut'un üzerlerine atılı suçlardan TCK 158/1.j son 

maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına,  

Sanık Polat Balcı'nın üzerine atılı suçtan TCK 158/1.j maddesi uyarınca 

cezalandırılmasına,  

Sanık Selçuk Yüksel'in üzerine atılı suçtan TCK 158/1.j maddesi uyarınca 

cezalandırılmasına;  

Sanıklar Selçuk Yüksel, Abdullah Sevgili, Hilmi Demir; Emin Kulakçı, Selçuk Solak, 

Polat Balcı, Mustafa Çelik, Oktay Meriç ve Necati Akman'ın, üzerlerine atılı suçtan TCK 207/1 

md uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına,  

Sanıklar Turgay Yorulmaz, Ercan SırdaĢ, Mustafa Bulut'un üzerlerine atılı suçtan TCK 

207/1 maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmiĢ,  

Sanık Selçuk Solak, Sanık Necati Akman, Sanık Ercan SırdaĢ vekili Av. ġenol Çokgüler, 

Sanık Polat Balcı, Sanık Salim Yetkin, Katılan Finansbank Vekili Av. Mert Aydemir ve C. 

Savcısı Halil Sezgin tarafından Mahkememiz kararının Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ġlgili 

Ceza Dairesi'nce incelenerek bozulması talepli "Ġstinaf Dilekçeleri" ibraz edilmiĢtir.  

Ancak Eyüp ve GülĢen oğlu, 22.11.1983 Adaköy Doğumlu, Ġstanbul Silivri Alibeyköy 

nüfusuna kayıtlı KATILAN TURGAY ÇALIġKAN'IN dosyada mecvut adresine kararın tebliği 

ile ilgili çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, Sistemden yapılan kontrolde, sanığın kayıtlı 

Mernis adresinin "Almanya Federal Cumhuriyeti" olarak kayıtlı olduğu, katılanın tebliğe imkan 

verecek bir mernis adresinin bulunmadığı anlaĢılmakla;  

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememiz 2011/65 esas 

2017/12 karar sayılı 13.03.2017 tarihli Gerekçeli Kararın ve ilan metninde bahsi geçen Ġstinaf 

Talepli Dilekçelerin RESMĠ GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, Gerekçeli Kararın ve Dosyada mevcut istinaf 

baĢvurularının katılan Turgay ÇalıĢkan'a tebliğ edilmiĢ sayılacağına,  

Ġlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin karar kesinleĢtikten sonra haksız olan taraftan tahsiline, 

Ġlan olunur. 4110 
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İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

ESAS NO : 2014/495 

KARAR NO : 2016/631 

SANIK : ĠSMAĠL ĠSA: Mahmut oğlu, Emine'den olma 1953 Suriye/Halep 

Doğumlu, Gökçedam köyü Merkez/Osmaniye adresinde oturur. 

SUÇ : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 

SUÇ TARĠHĠ : 04.09.2014 

SUÇ YERĠ : GAZĠANTEP/ĠSLAHĠYE 

KARAR TARĠHĠ : 30.06.2016 

Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607 

Sayılı Yasanın 3/18 fıkrasının son cümlesi yollamasıyla 5607 Sayılı Yasanın 3/5 maddesi 

gereğince, 5237 sayılı TCK nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay hapis ve 100,00 TL adli 

para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen hapis cezasının mahkumiyetin kanuni sonucu 

olarak sanık hakkında TCK'nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarının Anayasa Mahkemesi'nin 

8/10/2015 tarihli ve E.: 2014/140, K. 2015/85 sayılı iptal Kararı göz önünde bulundurularak 

uygulanmasına, suça konu kaçak sigaraların 5607 Sayılı Yasanın 13/1 maddesi yollamasıyla 5237 

Sayılı TCK nın 54. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmiĢtir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 

edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi 

Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 

yasa yoluna baĢvurabileceğine, 

Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği ilan olunur. 3637 

————— 

HÜKÜM ÖZETĠ 

ESAS NO : 2015/702 

KARAR NO : 2016/348 

SANIK : SELĠM BECĠKO: Muhammed oğlu, Emine'den olma 1990 Suriye 

Doğumlu, Kanuni Nimet Kemal Mahallesi No: 09 Merkez/ 

KahramanmaraĢ adresinde oturur. 

SUÇ : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 

SUÇ TARĠHĠ : 19.08.2015 

SUÇ YERĠ : GAZĠANTEP/ĠSLAHĠYE 

KARAR TARĠHĠ : 24.03.2016 

Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607 

Sayılı Yasanın 3/18 fıkrasının son cümlesi yollamasıyla 5607 Sayılı Yasanın 3/5 maddesi 

gereğince, 5237 Sayılı TCK nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay hapis ve 100,00 TL adli 

para cezası, ile cezalandırılmasına, sanığa verilen hapis cezasının mahkumiyetin kanuni sonucu 

olarak sanık hakkında TCK'nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarının Anayasa Mahkemesi'nin 
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08/10/2015 tarihli ve E.: 2014/140, K. 2015/85 sayılı iptal Kararı göz önünde bulundurularak 

uygulanmasına, suça konu kaçak sigaraların 5607 Sayılı Yasanın 13/1 maddesi yollamasıyla 5237 

Sayılı TCK nın 54. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmiĢtir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 

edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi 

Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 

yasa yoluna baĢvurabileceğine,  

Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği ilan olunur. 3638 

————— 

HÜKÜM ÖZETĠ 

ESAS NO : 2016/224 

KARAR NO : 2017/37 

SANIK : AHMED EL AHMED: Cuma oğlu, Selva'dan olma 20.07.1993 

Suriye Doğumlu, Küçükali Mahallesi Hürriyet Mezarlığı yanı 

Merkez Kayseri adresinde oturur. 

SUÇ : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 

SUÇ TARĠHĠ : 05.03.2016 

SUÇ YERĠ : GAZĠANTEP/ĠSLAHĠYE 

KARAR TARĠHĠ : 14.02.2017 

Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607 

Sayılı Yasanın 3/18 fıkrasının son cümlesi yollamasıyla 5607 Sayılı Yasanın 3/5 maddesi 

gereğince, 5237 Sayılı TCK nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay hapis ve 100,00 TL adli 

para cezası ile cezalandırılmasına. Sanığa verilen hapis cezasının mahkumiyetin kanuni sonucu 

olarak sanığın TCK'nın 53/1-a-b-d-e bentlerinde belirtilen haklarından aynı maddenin 2. fıkrası 

uyarınca hapis cezasının infazının tamamlanıncaya; 53/1-c bendinde yazılı haklardan ise anılan 

maddenin 3. fıkrası uyarınca kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri 

açısından mahkum olduğu hapis cezasından koĢullu salıverilmesine, diğer kiĢilere yönelik bu 

hakları bakımından aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazı tamamlanıncaya 

kadar yoksun bırakılmasına, suça konu kaçak sigaraların 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi 

yollamasıyla 5237 sayılı TCK nın 54/1 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmiĢtir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 

edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi 

Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 

yasa yoluna baĢvurabileceğine, 

Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği ilan olunur. 3639 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MEYDAN HĠZMETLERĠ TAHMĠL TAHLĠYE ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Meydan Hizmetleri Tahmil Tahliye iĢi, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır. 

Ġhale Kayıt numarası : 2017/257896 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : BeĢyüzevler Mh. ġeker Fabrikası Cd. No.164 Ereğli/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 332 7345930-36 - 332 7345938 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya döneminde 180.000 

ton doldurma, boĢaltma, istif, uzaklaĢtırma, karma, yığma, 

temizlik, düzeltme vb. iĢlerin 24 saat/gün aralıksız 

yapılması iĢidir. 

b) Yapılacağı yer : Ereğli ġeker Fabrikası Meydan Sahası 

c) ĠĢin süresi : Fabrikamızın 2017/2018 dönemi kampanya süresidir. 

(Tahmini 135 gündür.) 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ereğli ġeker Fabrikası Ofis Binası 

b) Tarihi ve saati : 09/06/2017 - 14:30 

4 - Ġhalemiz, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı Ereğli ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. 

Dahil) 200,00 TL. karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

teklif birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 4835/1-1 
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AKARYAKIT VE LPG ĠKMAL ĠSTASYONU ĠġARETLĠ  

TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Çorum Belediye Başkanlığından: 

ĠĢin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Ġlimiz Merkez Çöplü 

Mahallesinde, imar planının 20.K.1.D Paftasında bulunan Akaryakıt ve LPG Ġkmal Ġstasyonu 

iĢaretli 4341 ada, 2 nolu parselde kayıtlı 10.008,82 m²‘ yüzölçümlü taĢınmaz, 2886 Sayılı Devlet 

Ġhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan 

Ģartnamesi dahilinde satılacaktır. 

ġartname  : ġartname ve Ekleri Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğünden 5.000,00 TL karĢılığında temin edilebilir ve 

görülebilir. 

Ġhale Tarihi ve Yeri  : 15.06.2017 PerĢembe günü saat: 14.00‘de Belediyemiz Hizmet 

Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda 

yapılacaktır. 

Tahmini Bedeli  : 15.000.000,00 TL 

Geçici Teminatı :        90.000,00 TL 

Ġsteklilerde Aranan Belgeler:  

A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa 

elektronik posta adresi.  

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.  

C) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.  

D) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir ticaret sicil 

gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli 

vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri.  

F) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘na uygun)  

G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dıĢındaki 

teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca 

teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına 

teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her 

ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 

konulamaz.  

H) Yabancı istekliler için; Türkiye‘de gayrimenkul edinilmesine iliĢkin kanuni Ģartları 

taĢımak ve Türkiye‘de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax 

numarası ile varsa elektronik posta adresi.  

I) Yabancı isteklilerin sunacakları yurt dıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostille Ģerhini taĢıması esastır.  

Ġ) Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi.  

J) Ġhale Ģartnamesi alındı belgesi. 

Tekliflerin en geç 15.06.2017 PerĢembe günü saat: 14.00‘e kadar Belediyemiz Hizmet 

Binası 5. Katta bulunan Ġhale Komisyon (Encümen BaĢkanlığı) BaĢkanlığına teslim edilmesi 

gerekmektedir. Ġhaleye katılacakların, Ġhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri 

eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri Ģarttır. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. 4804/1-1 
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HAM ġERBET VE PRESE SUYU ISITICILARININ DEMONTAJ, MONTAJ ĠLE 

KAYNAK ĠġLERĠ VE MUHTELĠF KAYNAK ĠġLERĠ YAPILMASI 

HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

Ġhale Kayıt No : 2017 / 250184 

1 - Ġdarenin: 

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

ERZĠNCAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzincanseker@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ham Fabrika Kısmında Mevcut 5 Adet Kireçli Ham 

ġerbet ve 1 Adet Prese Suyu Isı DeğiĢtiricisinin 

Demontajı Ġle Yeni 3 Adet Kireçli Ham ġerbet ve 1 

Adet Prese Suyu Isı DeğiĢtiricisinin Montajının 

Yapılması ve Gerekli Su, Buhar ve ġerbet GiriĢ 

ÇıkıĢlarının Düzenlenmesi ve Muhtelif Kaynak 

ĠĢlerinin Yaptırılması Hizmet Alımı ĠĢidir. 

b) Teslim yeri : Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

c) Teslim tarihleri : Ġdare tarafından yazılı olarak bildirilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 08/06/2017 PerĢembe günü, Saat 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri; Ġdari ġartnamede 

belirtilmiĢtir. 

5 - Ġhale dokümanı Erzincan ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 

100,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 08.06.2017 PerĢembe günü, saat 14.00‘e kadar Erzincan ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde olabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu 

tutulmayacaktır. 

7 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - Bu ihale (Ceza ve yasaklamalar hariç) 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ile 4735 Sayılı 

Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 4837/1-1 
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ĠġYERĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi 

Sitesi 100 iĢyeri yapım iĢi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin 

tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Esendere Yolu 2. Km. Küçük Sanayi Sitesi Ġdare Binası 

Yüksekova/HAKKARĠ  

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 100 adet iĢyeri yapım iĢi  

b) Yapılacağı yer : Yüksekova / HAKKARĠ  

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31/10/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır  

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 16.430.000 TL 

f) Geçici Teminatı :   1.150.100 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 15/06/2017 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80‘i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; her türlü bina yapım iĢleridir. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 
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1) KeĢif bedelinin en az % 20‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. 

(Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan 

teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

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

bildirimi.  

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin % 7‘si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġ) Ġç Zarf: ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine 

uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154      

1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 

Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi 

Yapı Kooperatifi BaĢkanlığının Esendere Yolu 2. Km Küçük Sanayi Sitesi Ġdare Binası 

Yüksekova/HAKKARĠ adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - Kooperatifimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 4806/2-1 
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10 KALEM MAL ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

10 Kalem Mal Alımı (Damla Sulama Sistemi) 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı 

Kararname eki esasları 20‘inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/257967 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : PAÜ Ġleri AraĢtırma Laboratuvar Merkezi 1. Kat Kınıklı 

Kampüsü Denizli 

b) Telefon ve faks numarası : 0 258 296 3957 - 3953 - 0258 296 3958 

c) Elektronik posta adresi : bap@pau.edu.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Kalem Mal Alımı (Damla Sulama Sistemi) 
 
1 50 hp dalgıç pompa TK 1 Adet 

2 4‘‘ tam otomatik hidrosiklonlu hidrolik filtre 1 TK 

3 Q110‘luk yağmurlama boruları (6 atm) 1300 Metre 

4 Q110‘luk 1.40m ½‖ çıkıĢlı polnet boru 1200 Metre 

5 Q16125-30cm-1.85 lt/h damlama borusu 85000 Metre 

6 Q16080-30cm-1.6 lt/h damlama borusu 105000 Metre 

7 16x1/2x16 te mini vana  900 Adet 

8 16-20cm -2 lt/h damlama borusu 4000 Metre 

9 Q75/8 atm pe100 Boru 300 Metre 

10 Hat sonu otomatik tahliye vanası 200 Adet 
 
b) Teslim yeri : PAÜ Ġleri AraĢtırma Laboratuvar Merkezi 

c) Teslim tarihi : SözleĢme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : PAÜ Ġleri AraĢtırma Laboratuvar Merkezi Kınıklı 

Kampüsü Denizli 

b) Tarihi ve saati : 02.06.2017 Cuma günü saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterleri: 

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, 

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, 
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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. 

Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

SatıĢ sonrası servis bakım üve onarıma iliĢkin belgeler 

Bu madde boĢ bırakılmıĢtır 

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 

ortakça 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: 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlarla uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar,  teknik Ģartnamenin tüm maddelerine 

teknik Ģartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik Ģartnameye cevaplar (bu cevaplar firmanın 

data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menĢei ülkesi 

ayrıntılı olarak yazılacaktır.) 

4.3.3. 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. 

5 - Ġhale ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 

Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7 - Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (PAÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi Ġleri 

AraĢtırma Laboratuvar Merkezi 1. Kat Kınıklı Kampüsü/Denizli) görülebilir ve 100.-TL bedelle 

(Bedeli PAU. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı hesabına yatırılmak suretiyle) satın alınabilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 02.06.2017 Cuma günü saat 10.00‘a kadar PAÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Birimi Ġleri AraĢtırma Laboratuvar Merkezi 1. Kat Kınıklı Kampüsü/Denizli adresine elden teslim 

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

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat bedeli üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat bedeli 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 60 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. 4839/1-1 
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Elmadağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden: 

1 - Ankara Ġli Elmadağ Ġlçesi KurtuluĢ Mahallesi ve imarın E1213 ada 1 parsel, E1215 

ada 1 parsel ve E210058 ada 1 parsellerinde yapılacak olan Kat KarĢılığı Küçük Sanayi Sitesi 

Yapım ĠĢi ile ilgili olarak Mülkiyeti Elmadağ Belediyesine ait 10178,47 m2 inĢaat alanı ve aĢağıda 

iĢin adı belirtilen taĢınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35/A maddesine göre kapalı 

teklif usulü ile kat karĢılığı inĢaat yaptırılacaktır. Arsalar yüzölçümü olarak 4586,00 m2, 

4158,00m2 ve 4012,00m2 olmak üzere arsaların emsali 1,00 dir. 

2 - Bu iĢin muhammen bedeli 6.130.071,94 TL 

(altımilyonyüzotuzbinyetmiĢbirliradoksandörtkuruĢ) dır. 

Geçici teminat tutarı 183.902,16 TL (yüzseksenüçbindokuzyüzikiliraonaltıkuruĢ) dır. 

Teminat mektubu verilmesi durumunda Belediyemiz adına süresiz verilecektir. 

3 - Ġhale 12.06.2017 Pazartesi günü saat 15.00‘de Elmadağ Belediyesi Encümen Toplantı 

Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 - Elmadağ Belediyesi Mali Hizmetler Birimi‘ne ödenecek 400,00 TL‘ (dörtyüzlira) lık 

makbuz karĢılığı ihale Ģartnamesi ve diğer evrakları Elmadağ Belediyesi Fen ĠĢleri 

Müdürlüğü‘nden temin edebileceği gibi aynı Müdürlükte ücretsiz olarak da görülebilir. 

5 - Anılan parseller Milli Emlak Genel Müdürlüğünden satın alınmıĢ olup, 4706 sayılı 

Kanunun 4‘ncü maddesinin 3‘ncü fıkrası gereğince yapı tamamlandıktan sonra amacı dıĢında 

kullanılmaması için sadece küçük sanayi sitesi kullanımına izin verilecektir. 

6 - Ġsteklilerin ―Yapım ĠĢleri için Kapalı Teklif Usulü ile Ġhale ġartnamesine ―ihale 

Ģartnamesine ek özel Ģartnameye ―Yapım Tesis ve Onarım ĠĢleri Ġhalesine katılma yönetmeliğine 

ve 2‘nci maddede adı geçen uygun bedel tebliği hükümlerine uygun baĢvuru dilekçesi ile birlikte; 

ihaleye katılmaya yeterli olup olamadıklarının tespiti için 05.06.2017 Pazartesi günü saat 15.00‘a 

kadar örneğine uygun baĢvuru dilekçesi ile birlikte; 

a. Kanuni ikametgâhı ve yazıĢma adresini gösteren belge (gerçek kiĢiler için muhtarlıktan 

alınmıĢ ikametgâh ilmühaberi, tüzel kiĢiler için adres bildirgesi). 

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini,(2017 yılı vizeli olacaktır) 

c. Ġstekli Ģirket ise kanıtlayıcı belgeleri ve noter tasdikli imza sirküleri olacaktır. 

d. Ortak giriĢim olması halinde Ortak GiriĢim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmıĢ 

Ortaklık SözleĢmesini (Ġhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık sözleĢmesi verilir.) 

e. 2012-2017 (5 yıl) yıllarına ait (2012‘den sonra kurulan Ģirketler için kurulduğu yıldan 

itibaren) Gelir ve Kurumlar Vergisi Borcu olmadığına dair belge, 

f. Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, 

g. Yapı araçları taahhütnamesini, 

h. Teknik personel taahhütnamesini, 

i. Halen taahhüdündeki iĢler bildirisi ve belgelerini, 

j. Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri, 

k. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını, 
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l. ĠĢ yeri görme belgesini, 

m. Dosya alındı belgesinin aslı, 

n. Ġhale ġartnamesi ve Özel ġartnamede istenilen diğer belgeler, 

o. Ġsteklilerin, son 15 yıl içerisinde tek sözleĢmeye dayalı olarak bitirilmiĢ iĢler için, 

tahmin edilen bedelin %30 undan az olmamak üzere resmi kurumlardan alınmıĢ Kamu Ġhale 

Tebliğinin (Benzer iĢlere dair tebliğ) Benzer ĠĢ Grupları Listesi (B) Üst Yapı (Bina) Grubu ĠĢler 

III. Grup ĠĢler‘e uygun benzer ĠĢ Bitirme Belgelerinin aslı. 

p. ĠĢ deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini / diplomalarını sunmak suretiyle 

ihaleye girecek olan mühendis ve mimarların; Mühendislik Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği bölümü 

mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mezunu diplomaları, 

q. Varsa Kalite ve standarda iliĢkin belgeler. 

Yukarıdaki belgeleri eksiksiz olarak Elmadağ Belediye BaĢkanlığı Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü‘ne vermeleri gerekmektedir. 

7 - Ġhaleye katılacak olanlar yeterlilik belgesi aldıktan sonra tekliflerini en geç 12.06.2017 

Pazartesi günü saat 14.30‘a kadar Elmadağ Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü‘ne vereceklerdir. 

Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

8 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir. 

Ġlan olunur. 4707/1-1 

—— • —— 

HĠZMET DIġI MALLARIN SATIġI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

AĢağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet dıĢı malların satıĢı ihalesi Açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin; 

a) Adresi : TKĠ KURUMU GARP LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ 

MÜDÜRLÜĞÜ Durak Mah. Etiler Cad. 43300 TavĢanlı / 

KÜTAHYA 

b) Telefon Numarası : 0 (274) 614 10 07 

c) Faks Numarası : 0 (274) 614 59 94 - 95 

d) Elektronik Posta Adresi : glisatinalma@gli.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin; 

a) Niteliği ve Türü b) Miktarı c) Teslim Yeri  d) ĠĢin Süresi  

1 Adet 1997 model Land Rover 

Kamyonet 

Dosya No: 980-GLĠ/2017-403 

1 Adet 

Garp Linyitleri ĠĢletmesi 

UlaĢtırma Servisi 

Makine/Araç Parkı 

30 Takvim Günü 

 

3 - Ġhalenin; 

a) Konusu 
b) Tarihi ve 

Günü 
c) Saati 

d) Son Teklif 

Verme Saati 

e) Doküman Bedeli 

(KDV Dahil) 

1 Adet 1997 Model Land 

Rover Kamyonet 

07.06.2017 

ÇarĢamba 
10:00 10:00 50,00 (Elli) TL 
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f) Ġhalenin Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Ġhale Salonu 

TavĢanlı/KÜTAHYA 

g) Ġhalenin Teklif Türü : Ġdari ġartnamede Ģekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 

h) Ġhalenin SözleĢme Türü : SipariĢ Mektubu. 

4 - Ġhale Dokümanının Görülmesi: 

a) Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye 

teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını, bedeli karĢılığında almaları 

zorunludur. 

b) Ġhale Dokümanının Satın Alınacağı Yerler: 

Garp Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü - Satınalma ġube Müdürlüğü 

Durak Mah. Etiler Cad. TavĢanlı / KÜTAHYA 

5 - Teklifler, yukarıda 3.c maddesinde belirtilen gün ve saate kadar TKĠ Kurumu Garp 

Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü ‗Durak Mah. Etiler Cad. TavĢanlı/KÜTAHYA‘adresi Muhaberat 

Servisi‘ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleĢme düzenlenecektir. 

7 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

Teminat mektupları dıĢındaki teminatların, TKĠ Kurumu Garp Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası 

TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845 nolu 

hesaplarından birisine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az, idari Ģartnamelerde 

belirtildiği Ģekli ile 60 (AltmıĢ) takvim günü olmalıdır. 

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 - Ġhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

11 - Ġhaleye konsorsiyumlar teklif veremez. 

12 - Ġhale konusu iĢ alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

13 - Ġhale konusu iĢ için kısmi teklif verilebilir. 

14 - Kurumumuz bu ihalelerle ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 

Ġlgilenenlere duyurulur. 4833/1-1 
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TOZ X-IġINI YÜKSELTĠLMESĠ ĠÇĠN; 1‘ER ADET DEDEKTÖR, DĠFRAKSĠYON OPTĠĞĠ, 

ĠNCE FĠLM OPTĠĞĠ, X-IġIN TÜPÜ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Toz X-IĢını Yükseltilmesi Ġçin; 1‘er Adet Dedektör, Difraksiyon Optiği, Ġnce Film Optiği, 

X-IĢın Tüpü alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu‘nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/255172 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toz X-IĢını Yükseltilmesi Ġçin; 1‘er Adet Dedektör, 

Difraksiyon Optiği, Ġnce Flim Optiği, X-IĢın Tüpü Alımı 
 

Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı 

1 Dedektör 1 adet 

2 Difraksiyon Optiği 1 adet 

3 Ġnce Film Optiği 1 adet 

4 X-IĢını Tüpü 1 adet 
 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama 

ve AraĢtırma Merkezi 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasından itibaren 90 (Doksan) 

takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 09.06.2017 Cuma günü, Saat: 15:00 

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 Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, 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, 

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, 
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4.1.3. Ġdare Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

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 idari Ģartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)‘de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Ġmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) Ġstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) Ġstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) Ġstekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.4. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - Ġhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığının T.C. Halk Bankası Kampüs ġubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 

ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 ĠBAN numarasına 75.-Türk Lirası yatırılarak alınan 

dekont karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.2 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 09.06.2017 Cuma günü, saat: 15:00‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 4800/1-1 
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KARGĠR APARTMAN NĠTELĠKLĠ TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı‘na ait Amasya Ġli, Merkez Ġlçesi, Dere 

Mahallesi, Ziya PaĢa Bulvarı No: 5 (204 ada 2 parsel) adresindeki 131,20 m² arsa üzerinde 

bulunan kargir apartman nitelikli taĢınmazın satıĢı 12 Haziran 2017 Pazartesi günü saat: 14.30‘da 

kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.  

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 250,00.-TL karĢılığında Türk Hava Kurumu Genel 

BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden veya 

THK Amasya ġube BaĢkanlığı‘ndan (Dere Kocacık Mahallesi, Ziya PaĢa Bulvarı No: 60/6 

AMASYA) temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel:  THK Genel BaĢkanlığı  : (0 312) 303 73 78 - 80 - 70 

  THK Amasya ġube BaĢkanlığı : (0 358) 218 13 90 4801/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME ĠLANI 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden: 

YATIRIMCILARA DUYURU 

KuruluĢumuza ait TRANSBAġ-Trabzon Serbest Bölge ĠĢleticisi A.ġ. sermayesinde 

bulunan hissenin "SatıĢ" yöntemiyle özelleĢtirilmesini teminen 22.05.2017 tarih ve 30073 sayılı 

Resmi Gazete‘de yayımlanan Ġhale ilan metninde yer alan tablo aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

 

Sıra 

No Ġhale Konusu Hisse 

Geçici Teminat 

Bedeli (TL) 

Ġhale ġartnamesi 

Bedeli (TL) 

Son Teklif Verme 

Tarihi ve Saati 

1 

TRANSBAġ, Trabzon 

Serbest Bölge ĠĢleticisi 

A.ġ. sermayesinde bulu-

nan %4,636 oranındaki 

hisse 

50.000 TL  

(Ellibin Türk Lirası) 

50 TL  

(Elli Türk Lirası) 
15/06/2017 - 14:00 

 

 TÜRKĠYE DENĠZCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. 

 KemankeĢ Mah. KaramustafapaĢa KemankeĢ Cad. No: 47 

 34425 Karaköy / ĠSTANBUL 

 Tel: (0212) 251 11 79 / Faks: (0212) 251 53 90 

 www.tdi.gov.tr 4773/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 06/03/2017 tarih ve 142 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 09/05/2017 tarih ve 874 sayılı kararı ile tadilen onanan 

"Etimesgut Ġlçesi, Ayyıldız Mahallesi imarın 45952 ada 1 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği" 29/05/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 4838/1-1 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 29 Mayıs 2017 – Sayı : 30080 

 



29 Mayıs 2017 – Sayı : 30080 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 29 Mayıs 2017 – Sayı : 30080 

 



29 Mayıs 2017 – Sayı : 30080 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 29 Mayıs 2017 – Sayı : 30080 

 



29 Mayıs 2017 – Sayı : 30080 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 29 Mayıs 2017 – Sayı : 30080 

 



29 Mayıs 2017 – Sayı : 30080 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 29 Mayıs 2017 – Sayı : 30080 

 



29 Mayıs 2017 – Sayı : 30080 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 29 Mayıs 2017 – Sayı : 30080 

 



29 Mayıs 2017 – Sayı : 30080 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 29 Mayıs 2017 – Sayı : 30080 

 



29 Mayıs 2017 – Sayı : 30080 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

 
 

 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 29 Mayıs 2017 – Sayı : 30080

Sayfa

1

1

3

7

9

11

15

33

38

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Celal Bayar Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Kültür Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İstanbul Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

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.


