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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/1/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant

İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci madde-

sinin ikinci fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu durumda atanacak ikinci tez/sanat eseri danışmanı Üniversite kadrosu dışından da en az

doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim

edildiği tarihtir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla

en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) ve (ç) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora

programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir

yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.” 



“ç) Doktora tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Üni-
versite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden ikinci tez danışmanı ata-
nabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim
edildiği tarihtir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sanatta yeterlik tez/eser çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği
durumlarda, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip ki-
şilerden ikinci tez/eser danışmanı atanabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mezuniyet tarihi, sanatta yeterlik tez/eser sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/3/2016 tarihli ve 29663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkra-
sının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak ko-
nuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında öğrenim
görüp, orta öğretimini bu kurumlarda tamamladığını belgeleyen öğrenciler,

c) YK tarafından önerilen ve Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslar-
arası sınavlardan geçerli puanı alan öğrenciler,”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/1/2017 29957

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/3/2016 29663
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Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

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

“(1) Her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu sınavı ile bir bütünleme sınavı
yapılır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ve almış ancak FF
harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı
sonunda bir kere mezuniyet üç ders sınavı yapılır. Bu sınavla ilgili usul ve esasları belirlemeye
Fakülte Kurulu yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2013 tarihli ve 28679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendine üçüncü cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Eğitim tekniği, kullanılan malzeme ve enstrümanların birebir uygulamalı olduğu alan dışı
seçmeli derslerin öğrenci sayısı alt limiti Rektörlükçe belirlenir.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

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

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/6/2013 28679
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 21/9/2013 28772
2- 15/12/2013 28852
3- 6/7/2014 29052
4- 12/12/2014 29203 (Mükerrer)
5- 23/6/2015 29395
6- 25/2/2016 29635

28 Haziran 2017 – Sayı : 30108                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Gümüşhane Üniversitesinden:
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gümüşhane Üniversitesi Dil Eğitimi Uygu-

lama 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, Gümüşhane Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (GÜDEM): Gümüşhane Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Türkçe ve yabancı dillerde araştırma ve uygulama,

eğitim ve öğretim yapmak, ilgili yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek, anı-
lan dillerden yararlanılmasına hizmet etmek amacıyla eğitim ve öğretim programları düzenle-
mektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin  faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek

olmak üzere yurt dışında Üniversiteyi ve Türk kültürünü tanıtmak,
b) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak

programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki
çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin
öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın
faaliyetlerinde bulunmak,
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ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek,
yapılan araştırmaları duyurmak için çeşitli seminer, çalıştay, kurs ve benzeri etkinlikler ile top-
lantılar düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak,

d) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi,
bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, Üniversiteyi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla
film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenle-
mek, inceleme, eğitim, öğretim faaliyetlerinde bulunmak, görüş oluşturmak,

e) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için yurt dışındaki çeşitli üniversite
ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçla-
rının paylaşımını sağlamak,

f) Bilimsel çalışmaları desteklemek, çeviri faaliyetlerinde bulunmak, dil öğretimiyle il-
gili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek,

g) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil kursları açmak ve sınavlar düzen-
lemek, başarılı olan kursiyerlere sertifika vermek,

ğ) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler ile halkın yabancı dillerini geliştirmeye
yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak,

h) Üniversite öğrencileri ile idari ve akademik personelinin talepleri doğrultusunda dil
kursları açmak, başarılı olan kursiyerlere sertifika vermek,

ı) Üniversitenin enstitüleri bünyesindeki lisansüstü eğitime başlayan öğrencilerin ya-
bancı dil hazırlık programlarını yürütmek,

i) Üniversiteye, Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkelerle yürütülen öğrenci ve akademik
personel değişimi, ikili yürütülen projeler ve programlar, yurt dışından öğrenci kabulü gibi et-
kinliklerde adayların ihtiyaç duyulan dil seviyesine ulaşabilmeleri için gerekli altyapı, eğitim
ve öğretim imkânlarını hazırlayıp sunmak,

j) Türkiye’de öğrenim gören/görecek yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe seviye tespit
sınavlarını yapmak, lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrenimi rahat izleyebilmelerine yönelik
hazırlık sınıfı eğitimi vermek ve kurslar açmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç

yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.
Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim
üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına
sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı
yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının
da görevi sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi Mü-
düre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin temsil edilmesinden, öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde
kullanılmasından ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetleri
ve sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin
yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
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(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, 
b) Danışma Kurulu ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Kurullarda alınan kararları uygulamak, 
ç) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve

denetlemek, 
d) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planlarını hazırlamak, Yö-

netim Kurulunun görüşüne sunmak ve onay alındıktan sonra uygulamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Rektörün Üniversite öğre-

tim üyeleri arasından görevlendireceği dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Yönetim
Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye
görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Toplantılara müdür yardımcıları  oy
hakları olmadan katılır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü top-
lantıya çağırabilir. Yönetim Kurulunda toplantı sayısı, üye tam sayısının yarısından bir fazla-
sıdır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili kararlar

almak ve bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek,
b) Merkezin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
c) Merkezde birimlerin oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek,
ç) Merkezde eğitim, araştırma ve yayım çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim

koordinatörlükleri kurmak,
d) Düzenlenecek dil kurslarında uygulanacak ücretler ve indirimlerle ilgili Rektöre öne-

rilerde bulunmak,
e) Merkezin yılsonu faaliyet raporunu görüşmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu bir istişare organıdır. Merkezin faaliyet alanlarıyla

ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen sekiz kişiden olu-
şur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak toplanır
ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Müdür gerekli gördüğünde Danışma
Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve tavsiyelerde bu-
lunur.

Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları
MADDE 12 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli

birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.
(2) Birimler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Yönetici ve ça-

lışacak elemanlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre
için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.
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(3) Birimlerin, kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulunca

belirlenir ve belirlenmiş olan çalışma usul ve esasları dâhilinde faaliyetlerini sürdürürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Dil kursları

MADDE 13 – (1) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri,

bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait

kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin

sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri,

kurslarda görev alacak okutmanların seçimi, bu okutmanların eğitimi ve kurslara hazırlanması

gibi eğitimsel konular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/2005 tarihli ve 25879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan Üni-

versitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Hazırlık sınıfı dışında kalan lisansüstü, lisans ve önlisans programları için

düzenlenen yaz öğretiminde bir öğrenci bir yaz döneminde üniversitesinden veya başka üni-

versitelerden 3 ders veya 9 kredilik ders yükü alabilir. Öğrencinin yaz öğretiminden alacağı

toplam ders yükü lisansüstü ve lisans programları için 9 ders veya 27 kredi önlisans programları

için 5 ders veya 14 krediyi geçemez.

Sadece aşağıdaki koşulların bir arada olması halinde öğrenci ayrıca yaz öğretiminden

ek 3 ders veya 9 kredi daha alabilir:

a) Önlisans programları için dördüncü ve lisans programları için sekizinci yarıyılı ta-

mamlamış olması,

b) 9 ders/27 kredi yükünün yaz öğretiminde kullanılmış olması,

c) Mezuniyet için gerekli olan toplam ders kredi yükünün %95’inin başarılmış olması.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç Recep

Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygu-
lanan ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç Recep Tayyip

Erdoğan Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan ön
lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim/ilgili birim: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı bir fakülte, yüksekokul

ve meslek yüksekokulunu,
c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için eğitim

koordinatörünün önerisi ve bölüm başkanı onayı ile görevlendirilen öğretim elemanını,
ç) GANO: Genel akademik not ortalamasını,
d) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
e) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
f) Kredi: Bir dersin kredisi, öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uy-

gulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri
de göz önünde bulundurularak hesaplanan sayısal değeri,

g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü Öğ-
renci İşleri Daire Başkanlığını,

ğ) Ön koşul dersi: Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken
dersi,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ı) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,
k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, Kayıt, Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye'de bir liseden veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul

edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bir okuldan, diploma almaya hak kazandığını gösteren
bir belgeye sahip olmak.
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b) ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlar ve/veya Üniversite tarafından yapılan
özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Başka bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açık öğretim
programlarının kontenjan sınırlaması olan birimlerinde eşdeğer diploma programlarından birine
kayıtlı olmamak.

(2) Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri,
YÖK kararları çerçevesinde, Üniversite tarafından yapılır.

(3) Uluslararası öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato ka-
rarları ile belirlenir.

İlk kayıt
MADDE 6 – (1) Üniversiteye kesin kayıt işlemleri YÖK, ÖSYM ve Rektörlük tara-

fından belirlenen ilkeler ve ilan edilen süre içinde, istenilen belgelerle yapılır.
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir,

ancak mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri
veya kanunî temsilcileri aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler.

(3) Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
(5) Belgeleri eksik olan adayların kayıtları yapılmaz.
(6) Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan birimlere, akademik takvimde belirtilen

gün ve saatte kesin kaydını yaptırmayan aday öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler ve yerle-
rine yedek adaylar alınır.

(7) İsteyen öğrenciler e-devlet üzerinden kayıt yapabilirler.
(8) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış

olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları
yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler
geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır.

Kimlik kartı
MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, üzerinde geçerlilik süresi

belirtilmiş, fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir.
(2) Kimlik kartını kaybeden veya yenilemek isteyen öğrenciye, Senato tarafından be-

lirlenen esaslara göre yeni kimlik kartı verilir.
Akademik danışmanlık ve oryantasyon
MADDE 8 – (1) Kesin kayıt yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanının önerisi

üzerine dekan/müdür tarafından akademik danışman görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde
danışmanlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bir koordinatör de görevlendirilebilir.

(2) Danışman, öğrenciyi her yarıyıl başında ders seçimi sürecinde bilgilendirir ve aka-
demik durumunu öğrenciyle birlikte değerlendirdikten sonra derse/derslere onay verir. Ayrıca
danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler; Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve
kariyer gibi konularda bilgilendirir ve yönlendirir.

(3) Kesin kayıt yaptıran öğrencilere Üniversiteyi ve ilgili birimi tanıtmak amacıyla,
ilgili birimler tarafından oryantasyon programları düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim İle İlgili Esasları

Akademik takvim ve öğretim yılı
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlangıç ve bitiş, ya-

rıyıl/yılsonu sınav tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri ko-
nular, Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde ilan edilir.
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(2) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.
(3) Her bir yarıyıl ondört hafta ders, bir hafta ara sınav haftası ve iki hafta da yarıyıl

sonu sınav haftası olmak üzere onyedi haftadan oluşur.
(4) Ara sınavlar sekizinci haftada yapılır ve ara sınavların yapıldığı hafta ders yapıl-

maz.
(5) Resmi tatil günlerinde ders ve/veya sınav yapılmaz. Ancak gerekli görülen hallerde

cumartesi ve/veya pazar günleri de ders ve/veya sınav yapılabilir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 10 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğre-

nimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı
hariç kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için
kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yıllık ön lisans programları için dört yıl, dört
yıllık lisans programları için yedi yıl, beş yıllık lisans programları için sekiz yıl ve altı yıllık
lisans programları için dokuz yıldır.

(2) Program süresi, azami eğitim öğretim süresi, ek eğitim öğretim süresi, ek sınavlar,
yabancı dil hazırlık program süresi; öğrencilik haklarından yararlanma, öğretim süresi ve kayıt
yenilememe ile ilgili hususlarda 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim planları
MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim planı YÖK’ün ilgili program için tespit ettiği eği-

tim-öğretim çalışmalarını içeren ve Senato tarafından kabul edilen, ortak ilkeler dikkate alına-
rak, ilgili kurulca kararlaştırılan ve tümüyle başarıldığında diploma almaya hak kazandıran
eğitim-öğretim çalışmalarının bütünüdür.

(2) Eğitim-öğretim programı, ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik ders-
ler ve/veya uygulamalardan, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışması, bitirme çalışması,
arazi uygulaması, inceleme, araştırma gezisi, bireysel çalışma, ödev, staj ve benzeri çalışma-
lardan oluşur. Bu çalışmaların dönemlere dağılımı, bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle ilgili
birimlerin kurulları tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim
planına göre yapılır.

(3) Birimlerin staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esasları ilgili kurulların teklifi
ile Senato tarafından belirlenir.

(4) Bitirme ödevi/çalışması yaptırılan birimlerde başvuru, danışman ataması ve değer-
lendirme gibi bitirme ödevinin/çalışmasının uygulamasına ilişkin esaslar birim kurulu tarafın-
dan belirlenir.

(5) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürütülür.
Derslerin kredileri
MADDE 12 – (1) Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Bir programdaki

toplam kredi miktarı ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredi-
leri aşağıdaki gibidir:

a) Kredi sistemi olarak ulusal ve AKTS birlikte kullanılır.
b) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar,

uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından
oluşur.

c) Kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir ancak bu derslere
kredi değeri verilmez ve ortalamalara dahil edilmez.

(2) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde tutularak, AKTS’ye uygun olarak belirlenir.
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(3) Bir programdaki toplam ders kredisi, YÖK Başkanlığınca ilgili programın yer aldığı
diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi ara-
lığına göre iki yıllık ön lisans programları için 120 AKTS, dört yıllık lisans programları için
240 AKTS, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık programlar için 300
AKTS, altı yıllık programlar için 360 AKTS’dir.

Yatay/dikey geçiş işlemleri
MADDE 13 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010

tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, YÖK ve Senato kararlarına göre yü-
rütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca ya-
pılır.

(2) Ön lisans mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibak programları, 19/2/2002
tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim
Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hü-
kümlerine uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır.

Çift anadal programı
MADDE 14 – (1) Çift anadal programı, ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili ku-

rulun önerisi ve Senatonun kararı ile herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli ko-
şulları sağlayan öğrencilerin, başka bir lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans
diploması almalarını sağlayan bir programdır.

(2) Çift Anadal ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.
Yandal programı
MADDE 15 – (1) Yandal programı, ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun

önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliğiyle yürütülür.
Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans
programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yandal programı izleme imkanı verilir. Yandal
programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

(2) Yandal programı ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.
Ders muafiyeti ve intibak
MADDE 16 – (1) ÖSYM ile yerleşen ve Üniversitede birinci sınıfa kesin kaydını yap-

tıran öğrenciler, daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu derslerden
muaf olmayı talep edebilirler. Ders muafiyet başvuru hakkı bir kere olup aşağıda belirtilen dö-
nemlerde yapılır:

a) Öğrenciler muafiyet başvurularını, dilekçe ve ekinde muaf olmak istedikleri ders/ders-
leri ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek her yarıyılın/yılın derslerinin başlamasını
izleyen on iş günü içinde ilgili müdürlük/dekanlıklara yapmak zorundadırlar.

b) Muafiyet işlemleri yapılırken, öğrencinin muafiyet başvurusunda bulunduğu yıl/ya-
rıyıldan önceki yıl/yarıyıllarda alması gerekirken almadığı veya başarısız olduğu dersler için
muafiyet işlemi yapılmaz.

(2) Süresi içerisinde muafiyet talebinde bulunmayan öğrenci ilgili dönemin tüm ders-
lerinden sorumludur.

(3) Ders muafiyetleri, muafiyet başvurularının sona ermesini takiben beş iş günü içinde,
öğrencilerin ayrıldıkları yükseköğretim kurumunda başardıkları dersler göz önüne alınarak, il-
gili bölüm/program intibak komisyonunun önerisi ve birim yönetim kurulu tarafından tüm eği-
tim-öğretim planını kapsayacak şekilde bir defada karara bağlanır. Alınan karar, öğrenciye de
tebliğ edilir.
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(4) Ders muafiyeti ile ilgili alınan kararlara itirazlar kararın ilanından itibaren beş iş
günü içinde ilgili birime yapılmak zorundadır. Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından
karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam
ederler.

(5) İntibak ve muafiyet işlemlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) İntibak ve muafiyet işlemleri güncel müfredata göre yapılır.
b) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersin/derslerin muaf olarak sayılabil-

mesi için, muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 31 inci maddede be-
lirlenen harf notlarından en az (CC) harf notu veya karşılığı olması gerekir.

c) İntibak işlemlerinde bir dersin ön koşulunun sağlanması için ön koşul olan dersten
(CC) ve üzeri, (G) veya bunların eşdeğeri not alınmış olması gerekir.

ç) Ortak zorunlu dersler dahil daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda
başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencinin muaf olduğu toplam kredi;
bulunduğu sınıfta okutulan derslerin toplam kredisinin %50’si ve fazlası ise bir üst sınıfa inti-
bakı yapılır. Bu öğrenciler, intibaklarının yapıldığı dönem öğrencilerine uygulanan mevzuat
hükümlerine tabi olurlar.

(6) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri ön-
lisans/lisans programlarından almış ve başarmış oldukları derslerin harf notları, karşılık sayılan
dersler için geçerli sayılır ve bu notlar genel not ortalamasına katılır. Ancak, öğretim program-
larında harf notu verilmeksizin başarılı olarak değerlendirilen ders/dersler için en az (CC) harf
notu veya karşılığı aranmaksızın öğrenci muaf sayılır ve bu dersler not döküm belgesinde (M)
(muaf) harf notu ile gösterilerek ortalamaya dahil edilmez.

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve muafiyet sınavı
MADDE 17 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri, Üniversiteye kayıt yaptıran öğ-

rencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, birinci
ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir. Bu dersler haftada en az iki
saattir.

(2) Her eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı Dil-
ler Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından ortak zorunlu yabancı dil dersleri için yabancı dil mua-
fiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 puan üzerinden 50 ve yukarı puan alan öğrenciler, ortak
zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar ve alınan notlar 31 inci maddeye göre harf notuna
çevrilerek genel akademik not ortalamasına katılır.

Öğrenim harcı
MADDE 18 – (1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi

ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik
takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdürler. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen
öğrenci, o dönem için derse kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğren-
cinin katkı payı/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrencilerin öğrenim süresi içinde mezun olamamaları, yandal/çift anadal öğre-
nimlerini tamamlayamamaları halinde ödeyecekleri öğrenim harçlarının hesaplanması 2547
sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.

(3) Hazırlık sınıfı hariç bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari ders-
lerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibari
ile yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim harçları 2547
sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.

(4) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ücretler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesine göre belirlenir.
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Dersler
MADDE 19 – (1) Dersler, zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, ön

koşullu dersler ve ön koşul dersleri olarak gruplandırılır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır:
a) Zorunlu dersler: Öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu ders-

lerdir.
b) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ile 20/6/2012 tarihli
ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları
yetiştiren fakültelerde İş Sağlığı ve Güvenliği dersleridir.

c) Seçmeli dersler: Öğrencinin zorunlu dersler dışında kendi isteği ile aldığı derslerdir.
Seçmeli dersler, bölüm/program seçmeli ve üniversite seçmeli dersler olmak üzere ikiye ayrılır.
Söz konusu derslerden; bölüm/programa bağlı seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğ-
retim programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grup-
ları arasından seçerek alıp başarılı olması gereken derslerdir. Üniversite seçmeli dersleri, Senato
tarafından kabul edilen uygulama esasları ile düzenlenir.

ç) Ön koşullu dersler/ön koşul dersleri: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer
alan ön koşul derslerinden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam şartının yerine geti-
rilmesi gereken derslere ön koşullu dersler denir. Ön koşullu dersler ve bunlara bağlı ön koşul
dersleri ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Ders açma esasları
MADDE 20 – (1) Her yarıyıl/yıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanla-

rınca okutulacağı, akademik bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulları ve bölüm kurullarının öne-
rileri ile birim kurulları tarafından kararlaştırılır.

(2) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.
(3) Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının on kişiden az olması veya başka ne-

denlerle açılmaması durumunda, akademik takvimde belirtilen ders ekleme çıkarma döneminde
kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçmeli derslere kaydı, öğrenci ve danışmanları
ile birlikte otomasyon sistemi üzerinden yapılır.

(4) Derslerin ve uygulamaların hafta içindeki dağılımı ve sorumlu öğretim elemanları
ilgili dönemin derslerinin başlamasından en az beş iş günü önce ilan edilir.

Yarıyıl kayıtları
MADDE 21 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen sü-

reler içinde, bulundukları sınıf ve durumlara göre bilgisayar ortamında interaktif olarak ders-
lerini seçmek suretiyle kayıt yenilemek zorundadırlar.

(2) Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup bu
işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ancak, Üniversiteyi kazanarak kesin kaydını ya-
pan öğrenciler, aynı zamanda birinci sınıfın birinci yarıyıl derslerine de kayıtlarını yaptırmış
sayılırlar. Bu kapsamdaki öğrencilerin ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
doğrudan yapılır.

(3) Derse kayıt işlemlerinde öğrencinin;
a) Ders seçme işlemini öğrenci bilgi sisteminden yapması,
b) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmesi,
c) Kayıt olduğu dersleri danışmanına onaylatması,
gerekir. Ders seçim işlemi danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.
(4) Süresi içinde ders kaydı yapmamış olan öğrencilerin kayıtlarının yenilenmesine,

derslerin başlama tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde mazeretlerini belirten dilekçe ve
belgeleri ile kayıtlı oldukları akademik birime müracaat etmeleri halinde ilgili birim yönetim
kurulu karar verir. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin derse kayıtları ilgili akademik birimin
kararları doğrultusunda yarıyıl derslerinin başlangıç haftasını takip eden üçüncü hafta içerisinde
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
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(5) Belirlenen süreler içinde yarıyıl/yıl kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıldaki
öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez, sınavlara giremez. Herhangi bir
nedenle kaydolmadığı dersin sınavına girmiş olan öğrencinin notu iptal edilir. Bu süre, 10 uncu
maddede belirtilen öğretim süresinden sayılır.

Derse kayıt esasları
MADDE 22 – (1) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü,

eğitim-öğretim planında belirtilen o yarıyıla ait eğitim-öğretim çalışmalarıdır.
(2) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı haftalık ders yükü 40 ders saatinden fazla olamaz.

Ancak, azami öğrenim sürelerinin son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın
sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin devam şartını sağladıkları dersler için
kırk saat şartı aranmaz.

(3) Dördüncü yarıyılın sonunda GANO’su 1,80’in altında olan öğrenciler üst yarıyıl-
lardan ders alamazlar. Bu durumdaki öğrenciler başarısız oldukları ve normal yarıyılında ala-
madıkları dersleri alarak GANO’larını en az 1,80’e yükseltmek zorundadırlar.

(4) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde interaktif olarak yeni bir
derse yazılabilirler veya daha önce yazılmış oldukları bir dersi bırakabilirler. Ancak, başarısızlık
nedeniyle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bırakamazlar. Kayıt yaptırmaları durumunda
başarısız oldukları ve normal yarıyılında almadıkları dersleri almak kaydıyla bulundukları ya-
rıyıl derslerinden de alabilirler.

(5) Öğrenciler, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders
ekleme-bırakma tarihlerinde danışmanının onayı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir:

a) Alması zorunlu iken almamış olduğu bir dersi alabilir,
b) Alması zorunlu olan bir ders ile çakışan herhangi bir dersini değiştirebilir,
c) Dersin açılması için zorunlu olan asgari öğrenci sayısı şartının sağlanmaması dola-

yısıyla kapanan dersin yerine yeni bir ders seçebilir.
ç) Öğrenci söz konusu zaman diliminde geçerli bir mazereti olmaksızın herhangi bir

dersi bırakamaz ve yeni bir ders alamaz.
(6) Öğrenciler isterlerse ortalamaya bağlı olarak başarılı oldukları DC harf notlu ders-

lerini, not yükseltmek amacıyla tekrar edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda
alınan not, dersin son harf notu yerine geçer.

(7) Ön koşullu dersler ve koşulları, gerekçeleri ile birlikte anabilim dalı kurulu, bölüm
kurulu, fakülte veya yüksekokul kurullarınca belirlenir ve alınan kararlar Senatonun onayı ile
kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Bu derslere yazılabilmek için
ön koşul derslerinden en son alınan notun en az CC olması gerekir.

(8) Öğrenciler, tekrarlamaları gereken seçmeli derslerin yerine ilgili yarıyılda açılan
diğer seçmeli derslerden herhangi birini alabilirler. Bu takdirde, önceki ders ve çalışmalar için
kullanılmış olan haklar yeniden kullanılamaz.

(9) Lisans öğrencileri, istemeleri halinde danışmanlarının olumlu görüşüyle, ikinci fık-
radaki ders yükü ile sınırlı olmak kaydıyla ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdikleri,
üst yarıyıl/yıl programlarına ait dersleri aşağıda belirtilen şartlara göre alarak öğrenim süre-
sinden daha kısa sürede mezun olabilirler. Genel akademik not ortalaması 2,50-3,00 arasında
olan öğrenciler için en fazla bir ders; 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler en fazla iki ders; 3,50
ve üzerinde olan öğrenciler ise en fazla üç ders alabilirler.

(10) İlk kayıt işlemini e-devlet üzerinden yapan öğrenciler, Üniversitenin internet site-
sinde duyurduğu tarihlerde, duyuruda belirtilen belgeleri getirmeleri ve diğer şartları sağlama-
ları halinde ders kaydı yapabilirler.

Derslere devam esasları
MADDE 23 – (1) Öğrenciler derslere ve uygulamalara devam etmek ve öğretim ele-

manının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadırlar.
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(2) Devamsızlıkların hesaplanmasında ders, staj veya uygulamaların o yarıyıldaki/yıl-
daki toplam saati esas alınır.

(3) Derslere devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Derse devam zo-
runluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılsonu sınavlarından önce ilgili öğ-
retim elemanı tarafından ilân edilir.

(4) Öğrencilerin, bir dersin yarıyıl/yılsonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için
teorik derslerin en az %70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine de-
vamları zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde ilgili birimin yönetim ku-
rulu kararıyla laboratuvar ve uygulamaların devam yüzdeleri artırılabilir.

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

(6) Rektörlük tarafından Üniversite adına sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetlere, yur-
tiçi ve yurtdışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları için görev-
lendirilen öğrenciler ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat
ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca Spor Genel Müdürlüğü tarafından
görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar
için izinli ve mazeretli sayılırlar. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dik-
kate alınmaz. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil toplam devamsızlık süresi bir
dersin o yarıyıldaki/yıldaki toplam saatinin %50’sini aşamaz.

(7) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden,
bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam
şartı aranmaz. Ancak, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer çalışmalara devam şartı aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Sınav Uygulama ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve sınav uygulama esasları
MADDE 24 – (1) Öğrenciler her yarıyılda en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavına

girerler. Ancak ilgili birimlerin kurul kararıyla proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav,
ödev, staj, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalar da yapılabilir. Yarıyıl içi çalışmalar ve
yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

(2) Akademik not ortalamasına katılmayan dersler eğitim-öğretim planında belirtilir.
Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen eğitim-öğretim çalışmaları ilgili akademik
kurulca tespit edilerek eğitim-öğretim planında belirtilir ve bu konuda Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına bilgi verilir. Bu durumda öğrencinin harf notu yarıyıl içi çalışmaları değerlendi-
rilerek takdir edilir.

(3) Alt ve üst yarıyıldan alınan dersler hariç olmak üzere bir yarıyıl/yıl programında
yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara/yılsonu ve bütünleme sınavı yapılır.

(4) Ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavları dışında bulunan sınavlar
önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir.

(5) Bitirme çalışması/projesi/ödevinin değerlendirmesi ilgili bölüm tarafından belirle-
nen esaslar çerçevesinde yapılır ve bu dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

(6) Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar ilan edilir. Öğretim ele-
manı, sorumlu olduğu derslere ait sınav evraklarını notların ilan edildiği tarihten itibaren on
beş iş günü içerisinde ilgili birime teslim eder. Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar en az iki
yıl saklanır.

(7) Sınavların uygulanması ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları
MADDE 25 – (1) Bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde, yıl uygulamasında

ise yıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Bununla birlikte ders içindeki proje, ödev, laboratuvar,
uygulama ve benzeri çalışmalar, ilgili birim kurulu kararıyla yarıyıl/yıl içi çalışması yerine ge-
çebilir.
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(2) Ara sınavların ders başarı notuna katkısı %40’tır. Ancak birden fazla ara sınav veya
yarıyıl içi çalışması yapılması durumunda birinci ara sınavın katkısı en az %20 olmak zorun-
dadır.

(3) Yarıyıl içinde yapılan ara sınav ve yarıyıl/yıl içi çalışmaların sayısı ve harf notuna
katkısının oranı öğretim elemanı tarafından belirlenerek, yarıyılın ilk üç haftası içerisinde öğ-
renciye duyurulur.

(4) Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri ile okul deneyimi ve öğretmenlik uy-
gulaması dersleri için ara sınav yapılmaz. Bu çalışmaların değerlendirilmesi ilgili yönetim ku-
rulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır.

(5) İlgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeretle, ara sınava gire-
meyen öğrenciler için yarıyılın son haftasında mazeret sınavı yapılır.

Yarıyıl sonu sınavı
MADDE 26 – (1) Yarıyıl sonu sınavları yarıyıl sonunda iki haftaya yayılarak, akademik

birimler tarafından ilan edilen yer, tarih ve saatlerde yapılır ve bu konuda Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına da bilgi verilir.

(2) Yarıyıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı derslerin
uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler
yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir.

(3) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır. Yarıyıl sonu sınavında 100 üze-
rinden en az 50 puan almak zorunludur. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en
az 50 puan alamayan öğrencilerin ara sınavdan aldığı not değerlendirmeye katılmaz ve bu du-
rumdaki öğrencilere (FF) harf notu verilir.

(4) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere (FG) notu verilir ve bu dersin harf notu,
yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Yarıyıl sonu harf notları yarıyıl akademik not ortalamasına
katılır.

Bütünleme sınavı
MADDE 27 – (1) Yarıyıl/yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler ile yarıyıl/yılsonu

sınavına girme şartlarını sağladıkları halde girmeyen öğrenciler başarısız oldukları bütün ders-
lerden bütünleme sınavına girebilirler. Yarıyıl/yılsonu sınavları ile bütünleme sınavları arasında
en az beş gün ara verilmek zorundadır. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yılsonu sınav
notu yerine geçer. Yarıyıl sonu ortalaması ve GANO’nun hesaplanmasında yıllık okutulan ders-
lerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılır.

Tek ders sınavı
MADDE 28 – (1) Mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrenciler, akademik takvimde be-

lirtilen zamanda, söz konusu dersin dönemine bakılmaksızın, tek ders sınavına girerler.
(2) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmeleri için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına

girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur.
(3) Tek ders sınavında başarılı olabilmek için, 100 üzerinden en az 50 puan almak zo-

runludur. Tek ders sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye
katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan
harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.

Mazeret sınavı
MADDE 29 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınava giremeyen ve maze-

retleri ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı
verilir. Mazeret sınavı yarıyılın son haftasında yapılır.

(2) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsilen görev-
lendirilen öğrenciler ile 3289 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca Spor Genel Müdürlüğü
tarafından görevlendirilen öğrencilerin giremedikleri tüm sınavları için mazeret sınavı açılır.
Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir ve ilgililere du-
yurulur.
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(3) Öğrencinin, sınav tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde mazeretini gösterir
belge ile bölüm başkanlığına/müdürlüğe/dekanlığa yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. Bu
sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciler
için yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

Notların verilmesi
MADDE 30 – (1) Harf notları, öğretim elemanı tarafından, interaktif olarak Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir ve ilan edilir.
(2) Sınavların bitimini izleyen haftanın ilk üç günü içerisinde harf notları ile ilgili iş-

lemlerin tamamlanması zorunludur. İlgili akademik birim bu notları iki suret olarak listeler.
Düzenlenen bu listeler, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalanır. İmzalı listelerin bir
nüshası ilgili dekanlık/bölüm başkanlığında, diğer nüshası ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlı-
ğında muhafaza edilir.

Notlar
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl veya mutlak de-

ğerlendirme sistemi kullanılır. Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu hangi değerlendirme
sistemini kullanacağına, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce birim kurulu ile karar verir.

(2) Bağıl değerlendirme sistemine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl de-
ğerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma şartları, kısıtları, bunların sınırları,
başarı dereceleri ve ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(3) Mutlak değerlendirme sisteminde, sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 100
puan üzerinden verilen notun harfli nota dönüştürülmesinde, yarıyıl içinde yapılan ara sınav,
proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev ve laboratuvar gibi çalışmaları ile yarıyıl
sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır.

(4) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme siste-
mindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Mutlak
Değerlendirme
Sistemindeki Not Harf Başarı Not
Aralıkları Notu Katsayı Durumu Ortalamasına Anlamı
90-100 AA 4,0 Başarılı Katılır Mükemmel
80-89 BA 3,5 Başarılı Katılır Çok İyi
70-79 BB 3,0 Başarılı Katılır İyi
60-69 CB 2,5 Başarılı Katılır Orta
50-59 CC 2,0 Başarılı Katılır Yeterli
45-49 DC 1,5 Yarıyıl Not

Ortalamasına
ve Sınav
Türüne Göre
Başarılı/Başarısız Katılır Şartlı Başarılı

40-44 DD 1,0 Başarısız Katılır Başarısız
30-39 FD 0,5 Başarısız Katılır Başarısız
0-29 FF 0,0 Başarısız Katılır Başarısız
0 FG 0,0 Sınava Girmedi Katılır Başarısız
0 D 0,0 Devamsız Katılır Başarısız

G Başarılı Katılmaz Geçer
K Kalır Katılmaz Başarısız
S Süren Çalışma Katılmaz
M Muaf Katılmaz Başarılı
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(5) Ortalamaya katılan notlardan;
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler

o dersi başarmış sayılırlar.
b) Bir yarıyıla ait akademik not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler, o yarıyılda (DC)

harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar ve not yükseltmek amacıyla tekrar edebilirler.
c) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten ba-

şarısız sayılırlar. Bir yarıyıla ait akademik not ortalaması 2,00 olmayan öğrenciler o yarıyılda
(DC) harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılırlar.

ç) (FG) (Sınava girmedi) harf notu, derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine
getirerek o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğren-
cilerin ilgili dersleri için kullanılır ve (FF) harf notu işlemi görür.

d) (D) (Devamsız) harf notu, derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getir-
memiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olmayan öğrenci-
lere verilir, öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır ve (FF) harf notu işlemi görür.

(6) Ortalamaya katılmayan notlardan;
a) (G) (Geçer/Başarılı) harf notu, kredisiz dersler ile Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar

derslerinden başarılı olan öğrencilere verilir.
b) (K) (Kalır) harf notu, kredisiz dersler ile Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerin-

den başarısız olan öğrencilere verilir.
c) (S) (Süren çalışma) harf notu, bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sür-

dürülen bitirme çalışması ve proje dersi için verilir.
ç) (M) (Muaf) harf notu, Üniversite dışından yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciler

ile Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki öğretim programlarında herhangi
bir not kaydı olmayıp başarılı olarak değerlendirilen ve denkliği ilgili yönetim kurulu tarafından
kabul edilen dersler için verilir.

(7) Bir yarıyılın akademik not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar.
Başarılı öğrenciler, başarılı sayıldıkları yarıyılda bulunan (DD), (FD), (FF), (K), (D) ve bu
maddenin ilgili fıkralarına göre başarı şartını sağlayamadıkları dersler ile diğer eğitim-öğretim
çalışmalarını, kayıt oldukları ilk yarıyılda tekrar ederler. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa
olsun, alınan en son not geçerlidir.

(8) Güz ve bahar yarıyılları birbiri ile ilişkili olmayıp, her bir yarıyılın akademik not
ortalaması kendi yarıyılına etki eder.

Not ortalaması
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yılsonunda Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı tarafından, yarıyıl/yılsonu ve GANO’ları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin
bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çar-
pımından elde edilir.

(2) Bir yarıyılın/yılın not ortalaması, o yarıyıl/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı
puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde
edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir. Virgülden sonraki ikinci hane,
üçüncü hanenin beşten küçük olması durumunda aynen, beş veya daha büyük olması duru-
munda bir fazlası alınarak tespit edilir.

(3) Ağırlıklı genel akademik not ortalaması ise öğrencinin, öğrenimi süresince bütün
derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak olan ağırlıklı puanlarının toplamının,
alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürü-
tülür.
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(4) Gerek yarıyıl/yıl, gerek ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, (AA)
dan (FF) ye kadar verilen notlar esas alınır. Bu sırada (D) notu da (FF) notu işlemi görür.

(5) Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.
Onur öğrencileri
MADDE 33 – (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası al-

mamış olmak ve program süresi içinde olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders
yükü ile o yarıyılın akademik not ortalaması 3,51-4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur
öğrencisi, 3,00-3,50 olan öğrenciler onur öğrencisi sayılırlar.

Notlarda maddi hata
MADDE 34 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç beş

iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İlgili
öğretim elemanı, itirazı en geç bir hafta içerisinde değerlendirir ve sonucunu ilgili birime yazılı
olarak bildirir. Konu birim yönetim kurulunda görüşülür ve sonuç birim tarafından hem öğ-
renciye, hem de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(2) Öğrenci tarafından bir itiraz olmaksızın öğretim elemanı tarafından fark edilen mad-
di hatanın düzeltme işlemi öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili akademik birim yönetim
kurulu tarafından karara bağlanarak ilgili öğrenci ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildi-
rilir.

(3) Maddi hata itirazının tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren
en geç on iş günü içinde sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, Kayıt Sildirme, İlişik Kesme ve Mezuniyet

Kayıt dondurma
MADDE 35 – (1) Mazereti nedeniyle öğrenimine devam edemeyecek durumda olan

öğrencilerin, ilgili akademik birime başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla ka-
yıtları dondurulabilir. Kayıt dondurma bir yarıyıldan az dört yarıyıldan/iki yıldan çok olamaz.
Sağlık nedeniyle yapılacak kayıt dondurma işlemleri bu sürelerin dışındadır. Öğrenci, kayıt
dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğren-
cinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

(2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dı-
şında öğrenime ara verme izni başvurusu yarıyılın/yılın ilk haftası içinde yapılır.

(3) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,
b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşu-

luyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin

bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,
ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini belgelendirmesi,
d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
e) Öğrencinin tutukluluk hali,
f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki
hallerin bulunması,
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g) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çık-
ması.

(4) Mazereti kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilekçeyle
başvurdukları takdirde bir sonraki yarıyıldan/yıldan itibaren eğitimlerine birim yönetim kurulu
kararıyla devam edebilirler.

(5) Kayıt dondurularak geçirilen süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.
Kayıt sildirme
MADDE 36 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenci dilekçeyle kayıtlı olduğu bi-

rime başvurması halinde kaydını sildirebilir. Kaydı silinen öğrenciye ödemiş oldukları harç ve
ücretler iade edilmez. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(2) Üniversiteden ayrılanlara yazılı istekleri halinde, öğrenim durumunu gösterir bir
belge verilir.

(3) Kaydını sildiren öğrencilerin diplomalarını ve dosyalarındaki kendilerine ait bel-
geleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

İlişik kesme
MADDE 37 – (1) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin aşağıdaki hallerde

Üniversite ile ilişiği kesilir.
a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası almış olması,
b) Kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programları hariç aynı anda iki ön lisans

ya da iki lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi,
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanıl-

madığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.
Mezuniyet ve diploma
MADDE 38 – (1) Öğrencinin mezuniyete hak kazanabilmesi için;
a) Kayıtlı olduğu diploma programının öngördüğü dersleri, uygulamaları, stajları ve

benzeri çalışmaları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlaması,
b) İki yıllık ön lisans düzeyinde yüz yirmi (120) AKTS, dört yıllık lisans programları

için iki yüz kırk (240) AKTS, beş yıllık lisans programları için üç yüz (300) AKTS, altı yıllık
lisans programları için üç yüz altmış (360) AKTS krediyi başarıyla tamamlaması,

c) Genel akademik başarı not ortalamasının en az 2,00 olması,
gerekir.
(2) Birinci fıkradaki mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilere o programın lisans veya

ön lisans diploması verilir. Diploma hazırlanana kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplo-
maların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.

(3) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya mes-
lek yüksekokullarına intibakları, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Al-
maları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ya-
pılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi
MADDE 39 – (1) Öğrenciler, Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yük-

seköğretim kurumları arasında yapılmış Erasmus, Farabi, Mevlana ve benzeri anlaşmalara uy-
gun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler.
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Öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin ilk iki yarıyılında değişim programlarına katılamaz.
Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, buna ek olarak son iki yarıyılda da deği-
şim programlarına katılamazlar.

(2) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uy-
gulama, staj ve benzeri faaliyetlerin, öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program da-
nışmanının önerisiyle birim yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.

(3) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllarda akademik takvi-
me uygun olarak, kendi kurumuna ait öğrenim harcını ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır.

(4) 31 inci madde dikkate alınarak, ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile öğ-
rencinin başarılı ve/veya başarısız olduğu derslere ait notların dönüşümü gerçekleştirilir; bu
notlar kendi öğretim programındaki eşdeğer derslere ait olarak not döküm belgesinde gös-
terilir.

(5) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu derslere
karşılık olan, kendi öğretim programındaki eşdeğer derslerden de başarısız olmuş sayılır.

(6) Öğrencinin anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar öğrenim
süresinden sayılır.

(7) Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de Üniversi-
tede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için
kendilerine transkript verilir.

Özel öğrenci
MADDE 40 – (1) Üniversitenin kayıtlı öğrencileri, diğer yükseköğretim kurumlarında

özel öğrenci olarak öğrenim görebilecekleri gibi diğer yükseköğretim kurumlarının kayıtlı öğ-
rencileri de Üniversitede özel öğrenci olarak öğrenim görebilirler.

(2) Üniversitede özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen öğrenciler; ekinde kayıtlı
oldukları yükseköğretim kurumunun özel öğrenci olarak Üniversitede öğrenim görmelerini ka-
bul ettiğine dair yönetim kurulu/senato kararı, not çizelgesi (transkript), özel öğrencilikleri sı-
rasında almak istedikleri derslerin listesi olan bir dilekçe ile özel öğrenci olarak okumak iste-
dikleri fakülte/yüksekokula müracaat etmelidirler. Bu şekilde müracaat eden öğrencilerin özel
öğrenci olarak kabul edilip edilmeyeceklerine ilgili bölüm başkanlığı ile birim yönetim kuru-
lunun görüşleri de değerlendirmeye alınmak suretiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
karar verilir. Yarıyıl derslerinin başlangıcından itibaren on iş gününden sonra yapılan müracaatlar
bir sonraki yarıyıl için değerlendirmeye alınır.

(3) Diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen
Üniversite öğrencileri, ekinde diğer yükseköğretim kurumundan almak istedikleri dersler ve
içerikleri ile not çizelgesi (transkript), mazeret belgesi olan bir dilekçe ile kayıtlı oldukları bölüm
başkanlığına müracaat etmeleri halinde öğrencinin özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim
kurumunda öğrenim görüp göremeyeceğine ilgili bölüm başkanlığı ile birim yönetim kurulunun
görüşleri de değerlendirmeye alınmak suretiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karar
verilir. Özel öğrenci başvurusunun, özel öğrenci olarak öğrenim görmek istediği diğer yüksek-
öğretim kurumu tarafından da onaylanması gerekir. Özel öğrenci olarak öğrenim gören öğren-
ciler not yükseltmek amacıyla ders alamazlar.

(4) Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, özel öğrenci olduğu kurumdan aldığı not
çizelgesini, intibak işlemlerinin yapılabilmesi için en geç takip eden yarıyılın, yarıyıl sonu sı-
navları başlangıcına kadar birimine teslim eder.
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(5) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin saatleri toplamı, bu Yönet-
melikte belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum saat sınırını aşamaz.

(6) Özel öğrencilikte geçen süre, öğrenim süresinden sayılır.
(7) Özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler, bu şekilde ders aldığı üniversitenin diplo-

maya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(8) Özel öğrenci, katkı payını kayıtlı olduğu üniversiteye öder.
Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 41 – (1) Üniversite bünyesinde ilgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve
YÖK’ün onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim ve sınavları YÖK ve Senato kararlarına
göre gerçekleştirilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 42 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği
adrese taahhütlü olarak yapılmak veya Üniversitede ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sa-
yılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bu durumu fa-
kültenin/yüksekokulun ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste
eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönde-
rilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin

MADDE 43 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası
alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin
tesislerine giremezler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile YÖK, Senato ve birimlerin ilgili kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 1/12/2011 tarihli ve 28129 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe
girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin he-
saplanmasında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı olan öğrencilere 23 üncü
maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe
girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/202 

KARAR NO : 2015/346 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : RASHAD TAGHIYEV 

SUÇ : Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 03/09/2010 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 07/10/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi Belgeyi 

Bozma, Yok Etme veya Gizleme suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık Asliye Ceza 

Mahkemesi'nin 07/10/2015 tarih ve 2013/202 Esas ve 2015/346 Karar sayılı dosyanın yargılaması 

sonucunda sanık hakkında BERAAT kararı verilmiĢ olup, sanık RASHAD TAGHIYEV 

bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 

suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı 

takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 4546 

————— 

ESAS NO : 2015/56 

KARAR NO : 2015/514 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : SHOVKAT YASINOVA 

SUÇ : Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 10/01/2015 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 16/12/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi Belgeyi 

Bozma, Yok Etme veya Gizleme suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık Asliye Ceza 

Mahkemesi'nin 10/01/2015 tarih ve 2015/56 Esas ve 2015/514 Karar sayılı dosyanın yargılaması 

sonucunda sanık hakkında BERAAT kararı verilmiĢ olup, sanık SHOVKAT YASINOVA 

bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 

suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı 

takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 4547 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğünden: 

EÜAġ Gökçekaya HES ĠĢletme Müdürlüğümüz emme borusu kapakları imalatı iĢi açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/312435 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : EÜAS GÖKÇEKAYA HES. ĠġLETME MÜDÜRLÜGÜ 

SAKARI KARACAÖREN KÖYÜ 56 26851 ALPU - 

ALPU / ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve faks numarası : 0222 522 81 84    Faks :0 222 522 81 86 

c) Elektronik posta adresi : gokcekayahes@euas.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Gökçekaya HES ĠĢletme Müdürlüğü’ne ait 1 ünitelik;3 

adet emme borusu kapağı ve montaj ekipmanları ile 

kapakların indirilip kaldırılırken kullanılacak yakalama 

kiriĢinin paslanmaz St44-2(S275JR) malzemeden Teknik 

Ģartnamede belirtilen Santral Binası Emme Borusu 

Kapakları ve Kılavuzları projesine göre tasarımı ve 

imalatı(kaldırma tertibatları hariç),ayrıca mevcut 

kapakların kaldırma tertibatlarının yenilenmesi iĢidir 

b) ĠĢin yapılacağı yer : EÜAS GÖKÇEKAYA HES. ĠġLETME MÜDÜRLÜGÜ 

SAKARI KARACAÖREN KÖYÜ 56 26851 ALPU - 

ALPU / ESKĠġEHĠR 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer : EÜAS GÖKÇEKAYA HES. ĠġLETME MÜDÜRLÜGÜ 

SAKARI KARACAÖREN KÖYÜ 56 26851 ALPU - 

ALPU / ESKĠġEHĠR 

b) Tarihi ve saati : 17/07/2017 tarih, 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 yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi;  

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. 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; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2. 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 ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-(yüzTürklirası) Türk Lirası 

karĢılığı EÜAġ Gökçekaya HES ĠĢletme Müdürlüğü Alpu/ESKĠġEHĠR adresinden satın 

alınabilir. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAġ Gökçekaya HES ĠĢletme Müdürlüğü 

Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu olmayacaktır. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

10 - Bu ihale, 4734 sayılı kanunun 3/g bendi gereğince 4734 sayılı Kanundan istisna olup, 

ġirketimiz Satın alma ve Ġhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 

11 - Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin %25 den az olmamak üzere, ihale konusu iĢ 

veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün 

deneyim belgesinin sunulması gerekir. 5773/1-1 

—— • —— 

MARġ MOTORU TAMĠRĠ ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/313120 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKĠġEHĠR 

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 : 100 Adet MarĢ Motoru Tamiri (DE 24000 tipi 

Lokomotiflere ait) iĢi teknik Ģartnameye göre 

yaptırılacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 11.07.2017 - Saat: 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

11/07/2017 günü saat 15:00’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. 5848/1-1 
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125 GR. TOMURCUK KOKULU TENEKE KUTU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

5.000.000 Adet 125 gr. Tomurcuk Kokulu Teneke Kutusu, %20 artar - azalır opsiyonlu olarak 

Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığından (RĠZE) 100,00 - TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.07.2017 günü saat 14:00’e 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 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve 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 ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 5429/1-1 

————— 

5 KALEM T.T.Y.Y. ÇAY POġETĠ SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı olan 

250.000 adet 500 Gr. T.T.Y.Y. Kamelya Çay PoĢeti, 400.000 adet 500 Gr. T.T.Y.Y. Rize Turist 

Çay PoĢeti, 400.000 adet 500 Gr. T.T.Y.Y. AltınbaĢ Çay PoĢeti, 500.000 adet 1000 Gr. T.T.Y.Y. 

Kamelya Çay PoĢeti ve 500.000 adet 1000 Gr. T.T.Y.Y. Rize Turist Çay PoĢeti %20 artar - azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale 

Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.07.2017 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, telgraf ve 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 - Ġstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koĢulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 5643/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Toprak Çamur Havuzunun Temizlenmesi Hizmet Alımı 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 : 2017/311439 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : ġeker Fabrikası Müdürlüğü YurtbaĢı Beldesi/Elazığ  

b) Telefon ve faks numarası : 424 251 28 75 - 79/424 251 24 14  

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

     Niteliği, türü ve miktarı : Elazığ ġeker Fabrikasında mevcut 1 (bir) adet Toprak 

Çamur Havuzunun Projesinde belirtilen taban kotlarına 

kadar hafriyatın yapılarak temizlenmesi ve istenilen eğime 

göre tesviyesinin yapılması, çıkan yaklaĢık 25000 m3 

hafriyatın idarenin göstereceği 1200 mt. mesafedeki toprak 

döküm yerine nakledilmesi ve tesviye edilmesi iĢidir 

a) Yapılacağı yer : Elazığ ġeker Fabrikası  

b) ĠĢin süresi : ĠĢ yeri teslimine müteakip 30 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Elazığ ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 11/07/2017 Salı günü, saat 14:00 

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

5 - Ġhale dokümanı Elazığ ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. Dahil) 

118,00.- TL. KarĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

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

adresine Elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel 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 60 (altmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

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

Kanunlara tabi değildir. 5805/1-1 
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TARAKLI TRANSPORT DEMONTAJI, KÜSPE NAKĠL BANDI MONTAJI VE 

5 ADET KÜSPE BANDI BAKIM - ONARIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

Fabrikamız Taraklı Transport Demontajı, Küspe Nakil Bandı Montajı ve 5 Adet Küspe 

Bandı Bakım - Onarım ĠĢi T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/303723 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TaĢköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/Kastamonu 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Taraklı Transport Demontajı, Küspe Nakil Bandı Montajı 

ve 5 Adet Küspe Bandı Bakım - Onarım ĠĢi 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : 30 takvim günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13.07.2017, Saat: 14:00 

4 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dâhil) 

150,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu ġeker Fabrikası HaberleĢme 

ġefliği’ne 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 (Kırk beĢ) takvim 

günü olmalıdır 

8 - ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı Kanunlara tabi olmayıp Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9 - Yüklenicinin talep etmesi halinde idari Ģartnamenin 49.5. maddesindeki Ģartlarla 

yatacak yer tahsis edilebilecektir. 5806/1-1 
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ALTTAN AYDINLATMALI POLARĠZAN MĠKROSKOP SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Alttan Aydınlatmalı Polarizan Mikroskop Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/315846 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139   06800   Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 / 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi: 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 5 Adet Alttan Aydınlatmalı Polarizan 

Mikroskop Alımı (teknik Ģartnamede belirtilen 

bilgisayar, kamera, yardımcı donanımlar ve diğer 

malzemeler dahil) 

b) Teslim [yeri/yerleri] : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi Dairesi BaĢkanlığı Ambarlarına. 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama 

talimatı tebliğinden itibaren; 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 11/07/2017 - 10.30 

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; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. 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; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. 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 ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aĢağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

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. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

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) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Kamu Ġhale Kurumu tarafından belirlenen 

esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli 

istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 

(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü 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. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 5750/1-1 
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ÖN YETERLĠK ĠLANI 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Hücre Tasnif Cihazı Alımı iĢi için, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü 

maddesindeki (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname ekinin 19. maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulü ile 

ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif 

vermeye davet edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2017/317971 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2103586- Fax : 0312 2103591 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hücre Tasnif Cihazı Alımı 1 adet 

b) Teslim yeri : ODTÜ Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü  

c) Teslim tarihi : SözleĢme tarihinden itibaren 90 gün içinde 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : ODTÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi 

b) Tarihi ve saati : 25.07.2017 Salı günü saat 10.00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

Adayların aĢağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik baĢvuruları kapsamında sunmaları 

gerekir: 

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, ilk ilan veya son baĢvuru 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, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Ön yeterlik baĢvurusu yapmaya 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. Ön Yeterlik ġartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu, 

4.1.4. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.5. Adayın ortak giriĢim olması halinde, Ön Yeterlik ġartnamesi ekinde yer alan 

standart forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, (ODTÜ Strateji GeliĢtirme 

Dairesi BaĢkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ ġubesindeki TR490001001537089738895002 

numaralı hesabına iĢin adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) 

Adayın iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1), (4.1.2.)’de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler istenmeyecektir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler. 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.2. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır. 

4.3.1.3. 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 sunulacaktır. 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. 

5 - Ġhale Ön Yeterlik ġartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere 

açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ġhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri 

Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ Ģubesindeki TR490001001537089738895002 no.lu hesabına 

120,00 TL(YüzyirmiTürkLirası) yatırılarak dekont karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6.2. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik baĢvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 25.07.2017 Salı günü saat 10.00’a 

kadar ODTÜ Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak baĢvuruda bulunamaz. 

9 - Söz Konusu Ġhale KĠK hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

Kararname eki hükümlerine göre yapılacaktır. 5790/1-1 
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ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.YE AĠT HĠDROELEKTRĠK SANTRALLERĠN 

ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA ĠHALE ĠLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
 

Ġhale Konusu 

Santraller 

Geçici Teminat 

Tutarı (TL) 

Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı Bedeli (TL) 

Önyeterlilik ve Son 

Teklif Verme Tarihi 

Çine HES 
10.000.000-

(Onmilyon) 
10.000- (Onbin) 24/08/2017 

 

 

Geçici Teminat 

Tutarı (TL) 

Ġhale ġartnamesi ve 

Tanıtım Dokümanı 

Bedeli (TL) 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve 

Kuzuculu HES (bir bütün halinde) 

1.000.000-

(Birmilyon) 
1.500- (BinbeĢyüz) 23/08/2017 

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (―Ġdare‖)’nca, 4046 

sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim 

A.ġ.ye ait; 

- Çine Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taĢınmazlar (Çine HES), 

- Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller 

tarafından kullanılan taĢınmazlar bir bütün halinde (Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu 

HES) 

―ĠĢletme Hakkının Verilmesi‖ yöntemi ile ayrı ayrı özelleĢtirilecektir. 

2 - Ġhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler 

yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü 

takdirde ihaleler, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık 

artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

3 - Ġhale konusu Santrallerden birine teklif verilebileceği gibi, ayrı ayrı olmak koĢuluyla 

her ihale konusu santral için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir Ģartı içeremez ve bu 

teklifler birbiriyle iliĢkilendirilemez. 

4 - Ġhalelere yalnızca tüzel kiĢiler ile Ortak GiriĢim Grupları katılabilir. Gerçek kiĢiler ve 

özel yatırım fonları, en az bir tüzel kiĢinin bulunduğu Ortak GiriĢim Grubunda üye olarak yer 

alabilirler. Ġhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ilgili ihale 

hakkında hazırlanan Ġhale ġartnamesi ile Tanıtım Dokümanının alınması ve Çine HES için 

önyeterlilik kriterlerinin karĢılanması zorunludur. Ortak GiriĢim Grubu üyelerinden birinin Ġhale 

ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak GiriĢim Grubunun her bir 

üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. 

5 - Ġhale konusu Santraller hakkında hazırlanan Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı 

alacak tüzel kiĢi ve Ortak GiriĢim Grubunun, Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı Ġdare’den 

―Alındı Belgesi‖ karĢılığında temin edebilmeleri için; 

- Ġdare’nin aĢağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek 

Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kiĢi ve Ortak GiriĢim Grubu üyelerini temsil ve 

ilzama yetkili kiĢi/kiĢiler tarafından imzalanacak) Ġdare’ye teslim etmeleri, 

- Ġhale konusu Santrale ait yukarıdaki tabloda yer alan Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı bedelinin Ġdare’nin; 

T.HALK BANKASI A.ġ. ANKARA KURUMSAL ġUBESĠ nezdindeki: 

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz TL, 
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T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. ANKARA KAMU KURUMSAL ġUBESĠ nezdindeki: 

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü 

Gelirleri TL, 

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ġUBESĠ nezdindeki: 

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz TL 

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde ―[....] 

SANTRALĠ ĠÇĠN TANITIM DOKÜMANI VE ĠHALE ġARTNAMESĠ BEDELĠ‖ ifadesi ile 

ihaleye katılacak olan tüzel kiĢinin ve/veya Ortak GiriĢim Grubunun veya Ortak GiriĢim Grubu 

üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) Ġdare’ye teslim etmeleri 

gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak 

için ödenmiĢ tutarlar iade edilmez. 

6 - Çine HES ihalesi için, Katılımcılar tarafından önyeterlilik baĢvurusunda bulunabilmek 

ve ihaleye katılabilmek için; Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu HES ihalesi için, 

ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tablolarda belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi 

gerekmektedir. 

7 - Çine HES ihalesi için, SözleĢme imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibi 

tarafından Ġdare’ce belirlenecek süre içerisinde yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminat tutarı 

kadar ek geçici teminat verilmesi gerekmektedir. 

8 - Çine HES ihalesi için Katılımcıların önyeterlilik baĢvurusunda bulunabilmek ve 

ihaleye katılabilmek için, istenen belgeler ile tekliflerini Ġhale ġartnamesi’nde belirtilen hususlar 

doğrultusunda hazırlayıp; ―EÜAġ’A AĠT ÇĠNE HĠDROELEKTRĠK SANTRALĠNĠN 

ĠHALESĠNE ĠLĠġKĠN TEKLĠF - GĠZLĠ‖ ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde Ġdare’nin 

aĢağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Önyeterlilik ve son teklif verme tarih ve 

saatinden sonra Ġdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9 - Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu HES ihalesine katılabilmek için 

Katılımcıların istenen belgeler ile tekliflerini Ġhale ġartnamesi’nde belirtilen hususlar 

doğrultusunda hazırlayıp; ―EÜAġ’A AĠT SUÇATI, DEĞĠRMENDERE, KARAÇAY VE 

KUZUCULU HĠDROELEKTRĠK SANTRALLERĠNĠN ĠHALESĠNE ĠLĠġKĠN TEKLĠF - 

GĠZLĠ‖ ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde Ġdare’nin aĢağıdaki adresine elden teslim etmeleri 

gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Ġdare’ye verilecek belgeler ve teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

10 - Ġhaleler, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Ġdare, ihaleleri yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

Ġdare önyeterlilik ve/veya son teklif verme tarihlerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 

belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus önyeterlilik ve/veya son teklif verme 

tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

11 - Ġhale konusu hidroelektrik santrallerin yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı 

ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye’de 

kurulan yabancı sermayeli Ģirketlere devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 

Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, devrin mümkün olup 

olmadığını önceden araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri 

yapmakla yükümlüdürler. 

12 - Ġhalelere iliĢkin diğer hususlar ihale konusu Santrallere ait Ġhale ġartnamesinde yer 

almaktadır. 

T.C. 

BAġBAKANLIK 

ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 KurtuluĢ / ANKARA 

Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07 

 5867/1-1 
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OYUN PARKI VE ORGANĠZASYON HĠZMETLERĠNĠN  

ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠNĠN ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Encümen Kayıt No  : 1661 

2 - ĠĢin Konusu  : Florya Sosyal Tesisinde bulunan oyun parkı ile 

Florya, Avcılar Deniz KöĢk, Çırpıcı ve Beykoz 

Koru Sosyal Tesislerinde yapılan Organizasyon 

Hizmetlerinin ĠĢletilmesi ĠĢi 

3 - Adres Bilgisi : 1 - Florya Ġtfaiye Arkası Çiros Halk Plajı Yanı 

Florya/Bakırköy/ĠSTANBUL  

  2 - Florya Ġtfaiye Arkası Çiros Halk Plajı Yanı 

Florya/Bakırköy/ĠSTANBUL 

  3 - Avcılar Sahil DenizköĢkler Mevkii/Avcılar/ 

ĠSTANBUL 

  4 - GümüĢsuyu Mah. Kemerüstü Sokak Beykoz/ 

ĠSTANBUL 

  5 - Osmaniye Mah. Çırpıcı ġehir Parkı Ġçi 

Bakırköy/ĠSTANBUL 

4 - Mülkiyet Durumu : Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi 

5 - Muhammen Bedel : 4.239.900.- TL + KDV (3 Yıllık) 

6 - Geçici Teminat : 127.197.-TL 

7 - Ġhale Usulü : 2886 Devlet Ġhale Kanunu’nun 36. maddesine 

istinaden Kapalı Teklif Usulü 

8 - ĠĢletme Süresi : 3 Yıl 

9 - Ġhale Tarihi ve Saati : 12 Temmuz 2017 Saat: 13:00 - Son teklif verme 

tarih ve saati: 12 Temmuz 2017 Saat:13:00 

10 - Ġhalenin Yapılacağı Yer: : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

Encümen Salonu KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz 

ġehitleri Cad. No: 5 Saraçhane - Fatih/Ġstanbul 

11 - Ġhale Ģartnamesinin görülebileceği  

     veya satın alınabileceği yer  : Ġhale ġartnamesi 250.-TL bedelle ĠBB ĠĢletmeler 

Müdürlüğü AkĢemsettin Mh. AkĢemsettin Bulv. 

No: 138 Alibeyköy/Eyüp/ĠSTANBUL adresinden 

satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.  

  Tel: 0 212 600 95 00   Fax: 0 212 600 95 87 

12 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aĢağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

12.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,  

12.2. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiĢ Geçici Teminatı, 

12.3. Gerçek kiĢiler için Kanuni ikametgâh, nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.),  

12.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres 

beyanı),  

12.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi  

a) Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
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makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

(Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

12.6. Ġmza Sirküleri 

a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 

b) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de Ģubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gerekir) 

c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

12.7. Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ 

olması gereklidir.) 

12.8. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, Ģartname ekindeki örneğe uygun ortak 

giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleĢmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde 

noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale 

sözleĢmesini Ģahsen veya vekil tayin edecekleri kiĢiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

12.9. Faaliyet alanının, taahhüt konusu iĢin niteliğini (Go-Kart yeri iĢletmeciliği, çocuk 

oyun makineleri veya çocuk oyuncakları veya çocuk oyun alanları iĢletmeciliği) kapsayan 

hususları tevsik ettiğini gösteren Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odasından alınacak 

belge. (Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin bu belgeyi temin etmesi gerekmektedir) 

12.10. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’ndan alınan Hobi Karting Pisti Lisans 

Belgesi. (Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin bu belgeyi temin etmesi gerekmektedir) 

12.11. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü 

ve Mesken Müdürlüğüne kira, ecrimisil, iĢletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında 

birikmiĢ borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamıĢ olması 

gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığında dair Gelirler Müdürlüğü’nden temin 

edilecek ―Borcu Yoktur Belgesi‖, 

Ġstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

Ġsteklilerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur 

13 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ġhale 

Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale 

günü (12 Temmuz 2017) en geç saat:13:00’e kadar BüyükĢehir Belediye Encümeni’ne (Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü KemalpaĢa Mahallesi 15 Temmuz ġehitleri Caddesi 

No: 5   34134 Fatih/ĠSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karĢılığında teslim etmeleri 

gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır.  

14 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na göre düzenlenmiĢ olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.  

15 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Ġlan olunur. 5804/1-1 
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BELEDĠYEMĠZ MÜLKĠYETĠNDE BULUNAN 569 ADA 13 PARSEL ĠLE  

577 ADA 8 PARSEL SAYILI TAġINMAZLARIN BLOK  

OLARAK SATILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Başakşehir Belediye Başkanlığından: 

BaĢakĢehir Ġlçe sınırlarında yer alan ―Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan 569 Ada 13 

Parsel ile 577 Ada 8 Parsel sayılı TaĢınmazların Blok Olarak Satılması‖ iĢi ihalesi, 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. Ġhaleye 

iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin Adı-Adresi ve ĠletiĢim Bilgileri: 

a) BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı 

b) BaĢak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir/ĠSTANBUL 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32 

2 - ĠĢin Adı : ―Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan 569 Ada 13 Parsel 

ile 577 Ada 8 Parsel sayılı TaĢınmazların Blok Olarak 

Satılması‖ ĠĢidir. 

3 - Muhammen Bedel: 

• 569 Ada 13 Parsel : 7.946.000,00 TL+KDV 

• 577 Ada 8 Parsel : 8.076.000,00 TL+KDV 

• Toplam SatıĢ Bedeli : 16.022.000,00 TL+KDV (Onaltımilyonyirmiikibin-Türk 

Lirası+KDV) 

4 - Geçici Teminatı : 480.660,00 TL (DörtyüzseksenbinaltıyüzaltmıĢ-TürkLirası) 

5 - Ġhale Edilecek TaĢınmaza Ait Bilgiler: 

a) Ġl / Ġlçesi : ĠSTANBUL/BaĢakĢehir 

b) Mevkii / Mahalle : BaĢakĢehir Mahallesi 

c) Ada / parsel : 569 Ada 13 Parsel ve 577 Ada 8 Parsel 

d) Cinsi : Arsa 

e) Yüzölçümü : (569/13=2.272,50 m²)+(577/8=2.044,47 m²) Toplam= 

4.316,97 m² 

f) Belediye Hisse Oranı : Tamamı 

g) Durumu : BoĢ 
 

 h) Ġmar Durumu                   : Ada / Parsel 569 / 13 577 / 8 

Fonksiyon Konut Konut+Ticaret 

Emsal 2 2 
 

6 - Ġhalenin Yeri ve Zamanı: 

a) Yapılacağı Yer : BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Toplantı 

Salonu, BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım AkĢemseddin 

Cad. No: 3 BaĢakĢehir/ĠSTANBUL 

b) Tarihi ve Saati : 12.07.2017, ÇarĢamba günü saat: 10.30 

7 - Son Teklif Verme  

   Tarihi ve Saati : 12.07.2017, ÇarĢamba günü saat: 10:30 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 28 Haziran 2017 – Sayı : 30108 

 

8 - Tekliflerin Verileceği Yer : BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı Emlak ve Ġstimlak 

Müdürlüğü BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım 

AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir/ĠSTANBUL 

9 - Ġhaleye Katılma ġartları ve Ġstenilen Belgeler: 

a) Adres Beyanı : Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

b) Ġkametgah Belgesi : Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge. 

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 

• Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

• Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Ġmza Sirküleri: 

• Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi. 

• 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. 

e) Teklif Mektubu : (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun). 

f) Geçici Teminat : (2886 sayılı Yasaya uygun). 

g) Vekâletname ve imza sirküleri: Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter 

tasdikli imza sirküleri. 

h) Ortak GiriĢim Beyannamesi: Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim 

Beyannamesi. Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her birinin (c) ve (d) 

fıkralarına göre temin edecekleri belgeler. 

i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 6. 

maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden 

onaylı olması gerekmektedir. 

10 - ġartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: ġartname ve Ekleri, BaĢakĢehir 

Belediye BaĢkanlığı Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım 

AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir/ĠSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 1.000-TL 

(Bin_Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen 

belgelerle birlikte ihale Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da 

içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (12.07.2017, ÇarĢamba) saat 10:30'a kadar BaĢakĢehir 

Belediye BaĢkanlığı BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir/ 

ĠSTANBUL adresindeki Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karĢılığında 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Ġlan olunur. 5761/1-1 
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AYBASTI KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ 62 ĠġYERĠ YAPIM ĠġĠ BĠRĠM FĠYAT ESASI VE BĠRĠM 

FĠYATLARIN HER BĠRĠ ĠÇĠN GEÇERLĠ OLMAK ÜZERE ĠġĠN TÜMÜNE ĠNDĠRĠM 

VERĠLMEK SURETĠYLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Aybastı Küçük Sanayi Sitesi 62 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 : Hükümet Caddesi Ġlhan Sokak No: 9/1 BakıĢ Matbaası 

Aybastı/ORDU 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 62 adet iĢyeri yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : Aybastı/ORDU 

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

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır 

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 11.924.000 TL 

f) Geçici Teminatı :      834.680 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 : 18/07/2017 - 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, T.C. 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 veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini 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. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Mimar veya ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

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) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

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

G) KeĢif bedelinin % 7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

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

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) 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 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı 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 Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi BaĢkanlığının Hükümet Caddesi Ġlhan Sokak 

No: 9/1 BakıĢ Matbaası Aybastı/ORDU adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karĢılığı 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. 

8 - 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. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Kooperatifimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 5718/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Ġstiklal Mahallesi, 20Ġ-1C Pafta, 134 Ada, 1 no’lu Parseldeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi ―Cafer 

DEVELĠ‖nin Yetki Belgesi Numarasının (0055112573993121); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 19.06.2017 tarihli ve 8995 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5795/1/1-1 

————— 

Kırıkkale Ġli, Merkez Ġlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 5387 Ada, 26 no’lu Parseldeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere 

göre yerine getirmediği Kırıkkale Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi ―Muslihittin 

Kayhan AVANOĞLU‖nun Yetki Belgesi Numarasının (0071110241185320); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 19.06.2017 tarihli ve 8992 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5795/2/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 025-A-10-D-1-B Pafta, 2070 Ada, 06 

no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi ―BOZHANE Yapı ĠnĢ. ve ĠnĢ. Malz. Eml. Tur. TaĢ. Tek. Gıda San. ve Tic. Ltd. 

ġti.‖nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315639215057); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan Aydoğan BOZKURT’un yetki belge numarasının 

(0007110090652365) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi ve iptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim 

Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 19.06.2017 tarihli ve 8998 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5795/3/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Ahi Mesut Mahallesi, 46166 ada, 6 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Abdulcebbar Ġpek ĠnĢ. Pro. Eml. Gıda Hayv. Nakl. Oto. San. Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki 

Belgesi Numarasının (0006311844180567); 
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Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket Müdürü Abdulcebbar ĠPEK’in yetki belge numarasının (0006110289040248) 1 

(bir) yıl süre ile iptal edilmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 19.06.2017 tarihli ve 8990 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5795/4/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Mamak Ġlçesi, Ege Mahallesi, 39450 ada, 2 no.’lu parsel üzerindeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere 

göre yerine getirmediği Mamak Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Halit 

BOĞA’nın Yetki Belgesi Numarasının (0006110309840130); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 19.06.2017 tarihli ve 8991 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5795/5/1-1 

————— 

Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, Hürriyet Mahallesi, Rumeli Caddesi, 5669 ada, 18006 

no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği GaziosmanpaĢa Belediye BaĢkanlığınca 

tespit edilen yapı müteahhidi ÖvülmüĢler Yapı BiliĢim Turizm Sağlık Hizmetleri Sanayi ve DıĢ 

Ticaret Limited ġirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0034311276627102); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü Ali UZUNAL’a yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 19.06.2017 tarihli ve 8984 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5795/6/1-1 

————— 

Tekirdağ Ġli, Muratlı Ġlçesi, Ġstiklal-Kurtpınar Mahallesi, 30L-1B pafta, 581(eski 135) ada, 

40 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Muratlı Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi YaĢar YILMAZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0059110173283257); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 19.06.2017 tarihli ve 8986 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5795/7/1-1 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, ―Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile 

Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

BaĢvuruda bulunacak adaylar, yazıĢma adreslerini içeren, baĢvurdukları bölüm ve 

anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiĢ, 4 

adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik 

belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalıĢanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet 

belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların 

Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların ise 

ilgili birimlere Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. 

BaĢvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel 

Dairesi BaĢkanlığı web sayfasından eriĢebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve 

Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak 

dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.  

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; 

ÖzgeçmiĢlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan 4 takım yayın dosyalarını baĢvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; 

BaĢvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını, 

özgeçmiĢlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere Ģahsen 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat 

tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.  

Bütün kadrolara baĢvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip 

olmaları gerekmektedir. 

Bütün kadrolara baĢvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 

gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması gerekir. 

 

Böl. Anabilim/Anasanat Dalı Doç. Yrd. Doç. Açıklamalar 

ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Temel Ġslam Bilimleri Bölümü 

Fıkıh 1  

ġafii’nin görüĢleri ve ġebeh 

kıyası konularında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi  1  
Eğitim bilimleri alanında doktora 

yapmıĢ olmak. 
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Böl. Anabilim/Anasanat Dalı Doç. Yrd. Doç. Açıklamalar 

KESKĠN MESLEK Y.O. 

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü 

Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım 1  
KiĢisel satıĢ alanında çalıĢma 

yapmıĢ olmak. 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠL. FAK. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

Hukuk Bilimleri  1 
Ulus-Devlet ve Ulusçuluk 

konularında çalıĢma yapmıĢ olmak. 

ĠĢletme Bölümü 

Muhasebe ve Finansman  1 
Kredi Temerrüdü konusunda 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 

SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

Rekreasyon Bölümü 

Rekreasyon  1 

Rekreasyon bölümü mezunu olup, 

Yüksek lisans ve Doktorasını 

Rekreasyon alanında yapmıĢ 

olmak. Tenis branĢında antrenörlük 

belgesi sahibi olmak. 

Spor Yöneticiliği Bölümü 

Spor Yöneticiliği  1 

Doktorasını Fiziksel Aktivite 

konusunda yapmıĢ ve bu konuda 

çalıĢmaları olmak. 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

HemĢirelik Bölümü 

HemĢirelik   1 
Cerrahi Hastalıkları HemĢireliği 

alanında Doktora yapmıĢ olmak. 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi  
 1 

Eğitimsel amaçlı internet 

kullanımında telif hakları ve 

görev yükü konularında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

HUKUK FAKÜLTESĠ 

Kamu Hukuku Bölümü 

Mali Hukuk  1 -- 

Özel Hukuk Bölümü 

Ticaret Hukuku  1 -- 
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Böl. Anabilim/Anasanat Dalı Doç. Yrd. Doç. Açıklamalar 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

Makine Mühendisliği Bölümü 

Otomotiv  1 

Motorlarda 3 boyutlu silindir içi 

yanma modellemesi, 1 boyutlu 

motor modellemesi ve motor testi 

konularında çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

Endüstri Mühendisliği Bölümü 

Yöneylem AraĢtırması  1 

Trijenerasyon sistemlerinin 

modellenmesi, Karma modelli 

montaj hattı dengelenmesi ve 

elektrik üretim planlamasında çok 

amaçlı optimizasyon yaklaĢımı 

konularında çalıĢma yapmıĢ 

olmak. 

VETERĠNER FAKÜLTESĠ 

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü 

Veterinerlik Genetiği  1 

Veteriner Fakültesi mezunu olup, 

Doktorasını Veterinerlik Zooteknide 

yapmıĢ olmak ve Hasak ve 

Hasmer koyunlarında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

Klinik Bilimleri Bölümü 

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi  1 

Veteriner Fakültesi mezunu olup, 

Doktorasını Veterinerlik Doğum 

ve Jinekoloji Anabilim Dalında 

yapmıĢ olmak ve ineklerde kistik 

ovaryumların etiyolojisine büyüme 

faktörlerinin etkisi konusunda 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 

Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü 

Veterinerlik Fizyolojisi  1 

Veteriner Fakültesi mezunu olup, 

Doktorasını Veteriner Fizyoloji 

Anabilim Dalında yapmıĢ olmak 

ve endokrin bozucu bileĢikler ile 

luteal hücre kültürü üzerinde 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

TOPLAM 3 13  

 5777/1-1 
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Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23 ve 26. maddelerine 

dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca yayınlanan Ahi Evran 

Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama Ġlkeleri Yönergesi asgari 

Ģartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. 

Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan Ģartlara haiz Öğretim Üyeleri 

(Profesör, Yardımcı Doçent) alınacaktır.  

BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER: 

• Adayın baĢvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletiĢim bilgilerini 

içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.) 

• ÖzgeçmiĢ 

• 2 adet fotoğraf 

• Nüfus cüzdanı sureti 

• Askerlik durum belgesi 

• Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora) 

• Profesör kadrosuna baĢvuracaklar için 

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi 

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme 

Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer 

alan formata uygun olarak hazırlanmıĢ, (Profesör kadrosuna baĢvuracaklar için biri baĢlıca 

araĢtırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), 

bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdıĢı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına iliĢkin 

belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalıĢmaları ve diğer 

bilgileri içeren dosyalar. 

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı) ve Yardımcı Doçentler (1 adet Rektörlük 

Personel Daire BaĢkanlığına diğerleri ilgili birime) 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir. 

NOT: 

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması gerekmektedir.  

- Profesörler daimi statüye atanacaktır.  

- Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 

maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra 

duyurulacaktır. 
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- Ġlgili kadroya baĢvuran adayların baĢvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik 

Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama Ġlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik 

Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koĢulları karĢılamaları 

halinde kabul edilecektir. 

- Tıp Fakültesi kadrolarına baĢvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında 

görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet 

yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son baĢvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde 

biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.  

BaĢvuru Süresi: BaĢvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar 

Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına Ģahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan baĢvurular ve eksik 

belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. 
 

Sıra 

No Unvan Derece Adet 

Birim/Bölüm/Anabilim 

Dalı/Program Açıklama 

1 Profesör 1 1 

Tıp Fakültesi/Temel Tıp 

Bilimleri /Tıbbi 

Biyokimya 

Akciğer kanserlerinde NGAL 

ekspresyonu ve apoptozisle 

iliĢkisi konusunda çalıĢmaları 

olmak. 

2 
Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Tıp Fakültesi/Cerrahi 

Tıp Bilimleri / Göz 

Hastalıkları 

Üveitik hastalarda göz içi basıncı 

yükselme sıklığı ve cerrahi 

müdahalesine iliĢkin çalıĢma 

yapmıĢ olmak 

3 
Yardımcı 

Doçent 
4 1 

NeĢet ErtaĢ Güzel 

Sanatlar Fakültesi/ 

Müzik 

Türk Halk Müziği ve Bozlaklar 

üzerine çalıĢma yapmıĢ olmak 

4 
Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi/Bilgisayar 

Mühendisliği/Bilgisayar 

Yazılımı 

Çevrimiçi sınav modeli ve 

bilgisayarlı uyarlanabilir sınav 

sistemleri geliĢtirilmesi konularında 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 

5 
Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Eğitim Fakültesi/Eğitim 

Bilimleri/Eğitimde 

Ölçme ve Değerlendirme 

Psikolojik ölçme araçlarının 

uyarlanması ve bilgisayarlı 

bireyselleĢtirilmiĢ test 

uygulamasının geliĢtirilmesi 

konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak. 

 5860/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aĢağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve 

koĢulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların, baĢvurularını 28 Haziran - 14 Temmuz 2017 tarihleri arasında aĢağıdaki 

açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvurular 

ilgili Dekanlıklara ve Enstitü Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadrolarına baĢvurular ise 

Rektörlüğümüze (Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne) yapılacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır. 

Ataması yapılanlar, 5 (beĢ) yıl süre ile (kurum dıĢında eğitim-öğretim ve araĢtırma 

etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiĢ 

olurlar. 

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiĢ ve Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmıĢ kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) 

uymaları gerekmektedir. 

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere baĢvuran 

adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır. 

Bu kriterlere uymayan adayların baĢvuruları iĢleme konulmayacaktır. 

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karĢılamıĢ olmak, kadro ilanına baĢvurmak için 

asgari koĢul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici 

herhangi bir ceza almamıĢ olmaları gerekir. 

Ġlan edilen kadrolara baĢvuran adayların; 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., 

Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koĢullar ile birlikte, yayın 

dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri 

sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz 

Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına baĢvuracak adayların; Üniversitemiz veya 

diğer Üniversiteler tarafından verilen ―Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası‖na sahip olmaları gerekir. 

Üniversite dıĢı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı 

YaĢam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. 

Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben baĢvuru sürecinde 

Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı 

kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiĢ formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol 

çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. ÖzgeçmiĢ formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol 

çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir. 

Adayların, Profesör kadrosu baĢvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro 

baĢvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu 

içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

Adaylar ayrıca, baĢvuru dosyası oluĢturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer 

kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim 

edeceklerdir. 

Posta ile baĢvurular iĢleme alınmayacaktır. 
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FAKÜLTE, ANABĠLĠM/ 

ANASANAT DALLARI KADRO ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

Ağız DiĢ ve Çene Cerrahisi Yrd. Doçent (2) 1 

Restoratif DiĢ Tedavisi Yrd. Doçent (3) 1 

ECZACILIK FAKÜLTESĠ 

Analitik Kimya Profesör (4) 1 

Radyofarmasi Yrd. Doçent (5) 1 

EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Antropoloji Profesör (6) 1 

ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Doçent (7) 1 

Sosyoloji Doçent (8) 1 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Profesör (9) 1 

Okul Öncesi Eğitimi Profesör (10) 1 

FEN FAKÜLTESĠ  

Anorganik Kimya Profesör (11) 1 

Botanik Doçent (12) 1 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 

Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Profesör (13) 1 

Resim Doçent (14) 1 

HEMġĠRELĠK FAKÜLTESĠ 

Halk Sağlığı HemĢireliği Doçent (1) (15) 1 

Ġç Hastalıkları HemĢireliği Yrd. Doçent (1) (16) 1 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Sosyal Hizmet Profesör (17) 1 

Pazarlama Doçent (1) (18) 1 

Ġktisat Politikası Yrd. Doçent (Türkçe) (19) 1 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

Devreler ve Sistemler Profesör (1) (20) 1 

Elektronik Profesör (1) (21) 1 

Otomotiv Doçent (1) (22) 1 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

Diyetetik Profesör (23) 1 

Ergoterapi Yrd. Doçent (24) 1 

TIP FAKÜLTESĠ 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör (Türkçe) (1) (25) 1 

Biyoistatistik Profesör (Ġngilizce) (1) (26) 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör (Türkçe) (1) (27) 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör (Ġngilizce) (1) (28) 1 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Profesör (Türkçe) (1) (29) 1 

Genel Cerrahi Profesör (Ġngilizce) (1) (30) 1 

Genel Cerrahi Profesör (Ġngilizce) (1) (31) 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent (Ġngilizce) (1) (32) 1 
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FAKÜLTE, ANABĠLĠM/ 

ANASANAT DALLARI KADRO ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI 

Kulak Burun Boğaz Doçent (Türkçe) (1) (33) 1 

Radyasyon Onkolojisi Doçent (Türkçe) (1) (34) 1 

Anatomi Yrd. Doçent (Ġngilizce) (1) (35) 1 

Biyoistatistik Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (36) 1 

Deri ve Zührevi Hastalıklar Yrd. Doçent (Ġngilizce) (1) (37) 1 

Ġç Hastalıkları Yrd. Doçent(Türkçe) (1) (38) 1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Yrd. Doçent (Ġngilizce) (1) (39) 1 

BĠLĠġĠM ENSTĠTÜSÜ 

 Yrd. Doçent (1) (40) 1 

KANSER ENSTĠTÜSÜ 

Prevantif Onkoloji  Profesör (1) (41) 1 

 

AÇIKLAMALAR 

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki 

kadrolara baĢvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını 

baĢarmıĢ olmaları Ģarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize 

edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline 

http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaĢılabilir. 

2 - Trombositten Zengin Fibrin (TZF), kemik yara iyileĢmesi ve sintigrafi konularında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

3 - Epidemiyoloji, Toplum Ağız - DiĢ Sağlığı, Geriatrik DiĢ Hekimliği ve Dental 

Materyaller konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

4 - Eczacı ve Analitik Kimya doçenti olmak, Kromatografi - Elektrokimya alanlarında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

5 - Eczacı olmak, Radyofarmasi alanında doktora yapmıĢ olmak, beyin görüntülemede 

ilaç taĢıyıcı sistemler üzerinde çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

6 - Biyolojik Antropoloji alanında doçent unvanına sahip olmak, doktora derecesini 

Antropoloji alanında almıĢ ve iskelet biyolojisi konusunda uzmanlaĢmıĢ olmak. 

7 - Türkmen Türkçesi alanında çalıĢmalar yapmıĢ ve deneyimli olmak. 

8 - Etnik Sosyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak ve bu alanda çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

9 - Ġnsan bilgisayar etkileĢimi, kullanılabilirlik, çevrimiçi öğrenme ve eğitsel bilgisayar 

oyunları konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

10 - Doçent unvanını Okul Öncesi Eğitimi alanında almıĢ olmak ve erken çocukluk 

eğitiminde sürdürülebilir geliĢme için eğitim konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

11 - Doçentlik unvanını Anorganik Kimya alanında almıĢ olmak. 

12 - Bitki fizyolojisi - fotosentez ve Klorofil a flüoresansı konularında çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

13 - Ticari amaçlı mekanlar konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak ve doktora sonrası en az 

4 ay bu konuda yurtdıĢında çalıĢmıĢ olmak. 

14 - Doçentlik unvanını Plastik Sanatlar (Resim) alanından almıĢ olmak.  

15 - Halk Sağlığı HemĢireliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Kırsal bölge 

halkının sağlık durumu ve okul sağlığı hemĢireliği konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 
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16 - Ġç Hastalıkları HemĢireliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve en az 4 ay 

süreyle yurtdıĢı deneyimine sahip olmak. 

17 - Sosyal Hizmet alanında doktora derecesine sahip olmak ve doçentlik unvanını Sosyal 

Hizmet alanından almıĢ olmak. 

18 - Lisans derecesini ĠĢletme alanından almıĢ olmak, Pazarlama alanında yüksek lisans 

derecesine sahip olmak ve Pazarlama konusunda doktora tezi yazmıĢ olmak. Doçentlik unvanını 

Pazarlama Bilim Dalından almıĢ olmak. 

19 - Ġktisat alanında doktora derecesine sahip olmak. 

20 - Biyomekanik sistemler, protez ortez elektroniği ve yapay zeka uygulamaları üzerine 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak.  

21 - FPGA, gömülü sistemler ve gerçek zamanlı veri iĢleme üzerine çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

22 - BütünleĢik taĢıt dinamiği kontrolü ve taĢıt/lastik parametrelerinin çevrimiçi kestirimi 

alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

23 - Doktora derecesini ve doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almıĢ 

olmak. 

24 - Geriatrik Rehabilitasyon alanında deneyimli olmak. 

25 - Beyin Cerrahi anestezisinde deneyimli olmak. 

26 - Sağlık Bilimleri Biyoistatistik alanında doktora derecesine sahip olmak ve Doçentlik 

unvanını Sağlık Bilimleri Biyoistatistik alanından almıĢ olmak. Tıpta veri madenciliği konusunda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

27 - Çocuk Hematolojisi Onkolojisi uzmanı olmak, kemik iliği transplantasyonu 

konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

28 - Çocuk Hematolojisi Onkolojisi uzmanı olmak, hemoglobinopatiler konusunda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

29 - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak, invaziv aspergilloz 

tanı ve tedavisi alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

30 - Yoğun Bakım Yan Dal uzmanlık belgesi sahibi olmak. 

31 - Cerrahi Onkoloji Yan Dal uzmanlık belgesi sahibi olmak. Hepatopankreatobilier 

cerrahi konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

32 - Adölesan alanında doktora derecesine sahip olmak. 

33 - Endoskopik kafa kaidesi cerrahisi sertifikası sahibi olmak. 

34 - Radyasyon Onkolojisi uzmanı olmak. 

35 - Plastinasyon sertifikasına sahip olmak. 

36 - Biyoinformatik alanında doktora derecesine sahip olmak, metabolomik ve epigenetik 

konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

37 - YurtdıĢında en az 1 yıl süreyle dermatopatoloji eğitimi almıĢ olmak. 

38 - Tıbbi onkoloji uzmanı olmak, jinekolojik onkoloji konusunda en az 3 yıl deneyimli 

olmak. 

39 - Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikasına sahip olmak, temel klinik 

araĢtırma eğitimi almıĢ olmak. 

40 - Fizik tabanlı animasyon konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

41 - Medikal Onkoloji uzmanı olmak, kanser epidemiyolojisi alanında yüksek lisans 

eğitimi almıĢ olmak. 

Ġlan olunur. 5720/1-1 
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Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gümüşhane Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Okan Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
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İLÂN BÖLÜMÜ
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Günlük Değerleri
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