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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Doğuş Üniversitesinden:
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 23/6/2013 tarihli ve 28686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş
Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili İngilizce olan bölümlerine kabul
edilen öğrencilerin İngilizce seviyesi Seviye Tespit Sınavı, yeterliliği ise her eğitim-öğretim
yılı başında yapılan DÜİYES ile belirlenir.
(2) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan DÜİYES’e, Seviye Tespit Sınavı sonucu Avrupa
Ortak Diller Çerçevesi B1 Düzeyi ve üzeri olan Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanmış yeni öğrenciler, bu Yönetmelik ile imkân tanınanlar ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesine göre sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler girebilir. Bu sınavda başarılı bulunan öğrenciler kabul edildikleri eğitim programlarına başlarlar.
(3) DÜİYES’te yeterlik ölçütü 100 üzerinden en az 60’tır. Sınav sonuçları ‘başarılı’ ya da
‘başarısız’ ibareleriyle açıklanır. Sınavda başarılı olamayanlar hazırlık programına alınırlar.
(4) Lisansüstü eğitim öğrencilerinin İngilizce bilgi düzeyleri ilgili enstitü ve hazırlık
programı iş birliği ile belirlenir ve DÜİYES ile ölçülür.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
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(5) DÜİYES’in geçerlilik süresi beş yıldır. DÜİYES’te başarılı olduktan sonra herhangi
bir sebeple ilişiği kesilen öğrencilerden beş yıl içinde yeniden Üniversitenin İngilizce programlarına
yerleştirilip kayıt yaptıranlar DÜİYES’ten muaf tutulurlar. Bu öğrenciler için DÜİYES’i alıp
başarılı oldukları tarih esas alınır. Üniversitenin İngilizce programlarında okuyup mezun olmuş
olan öğrenciler için ise muafiyet süresi mezuniyet tarihi ile başlar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencinin başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfından almış olduğu başarı belgesine istinaden hazırlık sınıfı muafiyeti kararı Üniversitenin yabancı diller biriminin kararı ile kabul edilebilir. Belgenin hak edildiği tarihten itibaren beş yıl geçmemiş olması gerekir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Hazırlık Programı, sırasıyla Temel, Orta ve Orta-Üstü olmak üzere
üç düzeyden oluşur. Eğitim-öğretim yılı başında yapılan Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre
öğrenciler bu seviyelere yerleştirilir.
(2) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.
Her yarıyılda bu düzeylerin tümünde eğitim yapılabilir.
(3) Yaz öğretimi, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Orta-Üstü düzeyi başarı ile tamamlayıp DÜİYES’te başarısız olan öğrencilere Fakülte Öncesi Programı açılabilir. Fakülte Öncesi Programı bir düzey grubu değildir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Öğrenciler, Hazırlık Programında ders ve uygulamaların en az
%85’ine katılmakla yükümlüdürler. Sağlık kurumlarından alınan sağlık raporu ve kabul edilebilir nitelikteki sair belgeler mazeret olarak değerlendirilebilir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen öğrenciler devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılır ve düzey sonu sınavlarına giremezler. Bu durumdaki öğrenciler devamsız oldukları düzeyi tekrar ederler.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyetince her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.
(2) Burslar ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
(3) İki akademik yılın sonunda başarılı olamayıp ilgili mevzuat hükümlerine göre tanınan haklarını kullanarak sonraki dönemlerde girdikleri DÜİYES veya muadili olan sınavlarda
başarılı olan öğrenciler eğitimlerine başladıklarında, ilgili mevzuat çerçevesinde burslarından
yararlanmaya devam ederler.”

19 Mart 2018 – Sayı : 30365

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 3

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Bulunduğu düzeyde başarılı olan öğrenciler bir sonraki düzeye geçme hakkını kazanırlar.
(5) Bulunduğu düzeyde başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları düzeyi tekrar ederler.
(6) DÜİYES’e girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen programa devam edebilirler.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Yarıyıl içinde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini
gerekli belgelerle birlikte en geç üç iş günü içinde Üniversitenin Yabancı Diller Birimine yazılı
olarak bildirdikleri takdirde, bu öğrenciler, söz konusu birimin kararı ile mazeret sınavına alınabilirler. Mazeret sınavının yapılış şekli söz konusu birimce belirlenir.
(2) DÜİYES için mazeret sınavı düzenlenmez.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Kayıt dondurma ve izinli sayılma işlemleri, 14/4/2015 tarihli ve 29326 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde iki yılın sonunda başarılı
olamayan Hazırlık Programı öğrencilerine DÜİYES hakkı verilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Doğuş Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
23/6/2013

28686
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Doğuş Üniversitesinden:
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/11/2016 tarihli ve 29888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Üniversite içindeki aynı veya başka bir enstitü anabilim/anasanat dalından veya
başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı öğrenci, ilgili enstitü lisansüstü programına başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunun, ilgili anabilim ya da anasanat dalının olumlu görüşü alınarak Senato tarafından belirlenen kabul koşullarına uygunluğu enstitü
yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve
bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin
devam durumlarının ders başarı durumuna etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında açıklanır ve öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir. Daha önce alınmış ve devamsızlık (IA) nedeniyle başarısız olunan dersler hariç,
tekrar edilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz.
(2) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat
ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate
alınmaz.
(3) Hangi gerekçeyle olursa olsun, birinci fıkrada belirtilen şekilde bir dersin devam
zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Öğretim planında yer alan tüm kredili derslerini alarak devam koşullarını sağlamış
ve tek ders dışındaki derslerinden başarılı olmuş veya tüm derslerini başarmasına rağmen bu
Yönetmelikte öngörülen not ortalamasını sağlayamamış öğrenciler, ilgili enstitü yönetim kurulu
kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini müteakip akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan veya bu Yönetmelikte
öngörülen azami süreleri aşmış öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı
olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Kayıtlı olduğu program çerçevesinde mezuniyet için gereken tüm şartları dört yarıyıldan
önce sağlayan öğrenci mezuniyete hak kazanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Tezli yüksek lisans programına devam edenler aynı alandaki tezsiz yüksek lisans
programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezli yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
Tezli programda geçirilen süre tezsiz programda geçirilmiş sayılır.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek ve 4,00 üzerinden en az 3,00
genel not ortalamasına sahip olmak koşulu ile aynı alandaki tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim
kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Tezsiz programda
geçirilen süre tezli programda geçirilmiş sayılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. Dönem sonu itibari ile öğretim planında yer alan tüm derslerini ve seminer
dersini tamamlama durumuna gelecek öğrenciler, Yeterlilik Sınavı İçin Bireysel Çalışma dersine kayıt yaparak akademik takvimde ilan edilen tarihte yeterlilik sınavına girebilirler. Dönem
içerisinde aldığı derslerden ya da seminer dersinden başarısız olan öğrenciler ile bu Yönetmelikte belirtilen not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler, Yeterlilik Sınavı İçin Bireysel Çalışma
dersinden de başarısız olmuş sayılırlar.
(4) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak
üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı konusunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 52 – (1) İlgili enstitü yönetim kurulu kararı ile;
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen,
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası alan,
c) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılan,
ç) Özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırmış olup azami iki yarıyıl eğitim süresini tamamlamış ve/veya ilgili lisansüstü programda verilen derslerin %50’sini tamamlamış,
d) Ders, proje, tez, yeterlik sınavı, tez önerisi aşamalarının herhangi birinden ilgili mevzuatta tanımlanmış bulunan azami süreleri doldurmuş ancak başarılı olamamış,
öğrencilerin kayıtları silinerek Üniversite ile ilişikleri kesilir.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/11/2016

29888

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/6/2017

30099
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Doğuş Üniversitesinden:
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/4/2015 tarihli ve 29326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ÇAP: Çift Ana Dal Programını,
c) Değişim programı: Yurt içi veya yurt dışı iki yükseköğretim kurumu arasında düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak
diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim kurumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,
ç) DÜİYES: Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,
d) Fakülte: Üniversiteye bağlı fakülteleri,
e) GNO: Genel not ortalamasını,
f) Hazırlık sınıfı: Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfını,
g) İlgili yönetim kurulu: Doğuş Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,
ğ) Meslek Yüksekokulu (MYO): Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarını,
h) Mütevelli Heyeti: Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ı) Ortalama ders AKTS kredi yükü: Ders programında tüm yarıyıllardaki ders AKTS
kredi yüklerinin toplamının, toplam yarıyıl sayısına bölümünden çıkan sonucu,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle
kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime
devam etme imkânı tanınan öğrenciyi,
k) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Doğuş Üniversitesi Senatosunu,
m) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,
n) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,
o) ÜYK: Doğuş Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ö) Yan dal: Yan dal programını,
p) Yarıyıl ders AKTS kredi yükü: Ders programında ilgili yarıyıldaki staj dışındaki
toplam AKTS kredi yükünü,
r) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma
MADDE 11 – (1) YÖK tarafından tanınan başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı
olan öğrenciler, disiplin cezası almamış olmak koşuluyla, Üniversitenin ve diğer yükseköğretim
kurumunun kararları çerçevesinde Üniversitenin programlarına özel öğrenci olarak kayıt olabilir. Özel öğrenciler, katıldıkları derslerin kredileri esas alınarak belirlenen öğretim ücretini
öderler.
(2) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin,
ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı
düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili
yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.
(3) Özel öğrenciler en fazla ilgili programın ortalama AKTS kredi yükü kadar ders alabilir. Bu öğrencilere aldıkları ders ile başarı notlarını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci
statüsünde ders alan öğrenciler, Üniversitenin diplomasını alamaz ve öğrencilik haklarından
yararlanamaz. Ancak, Üniversitenin idari ve akademik kurallarına uymak zorundadır.
(4) Özel öğrenciler, bu statüde ders aldıktan sonra Üniversiteye yatay geçiş yapmaları
halinde; Üniversitede alıp da başarılı oldukları derslerden sadece geçiş yapmadan önce kayıtlı
bulundukları yükseköğretim kurumunca kabul edilen ve not belgelerinde yer alan derslerin
kredisinden yararlanabilir.
(5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
belgelemeleri gerekir.
(6) Üniversite programlarından birinde kayıtlı bulunan öğrenci, özel öğrenci olarak ders
aldığı programın yanı sıra Üniversitedeki programından da ders almayı sürdürebilir. Özel öğrenci olarak ders alınan dönemler normal öğretim süresinden sayılır. Özel öğrenci olarak alınacak dersler danışman ile birlikte belirlenir ve dönüşte intibakları, ilgili yönetim kurulunca,
ilgili mevzuat çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen muafiyet ve intibak işlemlerine ilişkin esaslara göre yapılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Mezun olabilmek için tüm derslerinden başarılı olan, ancak staj yükümlülüklerini
tamamlayamayan öğrenciler, staj için bir kredi ücreti yatırarak kayıt yenilemek zorundadırlar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve
bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin
devam durumlarının ders başarı durumuna etkisi ilgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem
başında açıklanır ve öğrencilerin devam durumları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Daha önce alınmış ve devamsızlık (IA) nedeniyle başarısız olunan dersler hariç, tekrar
edilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz.
(2) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat
ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate
alınmaz.
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(3) Hangi gerekçeyle olursa olsun, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde bir
dersin devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Öğrenciler, kayıtlı bulundukları programların ders programlarında belirlenen sıraya
göre derslerine yazılmakla yükümlüdür. Önceki yarıyıllarda devamsızlık nedeniyle başarısız
olunan ve/veya hiç alınmayan derslerin izleyen yarıyıllarda öncelikle alınmaları gerekir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Öğrenciler ilk iki yarıyıla ait dersler ile daha önceki yarıyıllarda hiç alınmayan
ve/veya alınıp devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersleri bırakamaz veya bu derslerden
çekilemezler.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Stajlar
MADDE 24 – (1) Staj yapılması zorunlu olan programlarda stajlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim
süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ek eğitim öğretim süresi, İngilizce hazırlık programında
geçirilen süre; kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesi ve öğretim
süresiyle ilgili her türlü konu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre düzenlenir.
(2) Bir öğrencinin programa başlamasından itibaren kayıt yaptırdığı yarıyıl sayısı, o
öğrencinin normal yarıyılını gösterir. Kayıt yaptırılan yarıyıl sayısı öğrencinin kayıtlı bulunduğu programın toplam yarıyıl sayısından fazla olamaz. Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen ya
da muaf olduğu dersler bulunan bir öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl, o öğrencinin normal
yarıyılı sayılır. ”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/4/2015
29326
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
128/8/2015
29459
215/1/2016
29594
38/11/2016
29882
418/3/2017
30011
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TAġINMAZ SATILACAKTIR
Şile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden:
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aĢağıda belirtilen taĢınmazın 2886 sayılı Devlet
Ġhale Kanunun 37. maddesi (Kapalı Teklif Usulü) ile 29/03/2018 PerĢembe günü saat: 11.00’da
satıĢ ihalesi yapılacaktır.
MEVKĠĠ

ADA/PARSEL

m2

HĠSSE

BĠRĠM/M2 FĠYATI

TOPLAM FĠYATI

ġĠLE/BALĠBEY

140 ADA/1 PARSEL

4.560,00

TAM

1.800,00 TL

8.208.000,00 TL

Ġmar Durumu: Ticaret ve Konut Ġmarlı Emsal: 1 - H:3 Kat + 1 Bodrum

• Ġhalenin Yapılacağı Yer : ġile Belediye BaĢkanlığı - Encümen Toplantı Salonu
• Ġdarenin Adresi
: Hacıkasım Mah. Üsküdar Cad. No: 25 ġile / ĠSTANBUL
• Geçici Teminat Bedeli : 246.240,00 TL (Ġkiyüzkırkaltıbinikiyüzkırk Türk Lirası)
• ġartname Bedeli
:
250,00 TL (Ġkiyüzelli Türk Lirası)
• Ġhale ġartnamesi ġile Belediye BaĢkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde bedelsiz
olarak görülebilir veya satın alınabilir.
• Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce Ģartnameyi satın almaları,
incelemeleri ve Ģartnamede belirtilen Ģekilde hazırlanan ihale dosyalarını 29/03/2018 tarih ve
saat: 11.00’a kadar Belediyemiz Encümen Toplantı Salonuna Ģartnamede belirtilen Ģartlar
çerçevesinde vermeleri gerekir.
ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1 - GERÇEK KĠġĠLER
a) Muhtarlıktan veya Noterden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ Nüfus Cüzdan
Sureti
b) Muhtarlıktan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ Ġkametgah Senedi
c) 2886 Sayılı D.Ġ.K. da belirtilen Ģekilde Geçici Teminat
d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi
e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
f) ġartname alındı makbuzu
g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.
2 - TÜZEL KĠġĠLER
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ Noter
tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl
içerisinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) 2886 Sayılı D.Ġ.K. da belirtilen Ģekilde Geçici Teminat
d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi
e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
f) ġartname alındı makbuzu
g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.
2404/1-1
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR
Keçiören Belediye Başkanlığından:
1 - Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 209 nolu kararına göre, Mülkiyeti Keçiören
Belediyesine ait Ankara Ġli Keçiören Ġlçesi AĢağı Eğlence mahallesinde imarın 13377 ada 3 parsel
nolu taĢınmaz üzerinde bulunan ve Etlik Caddesi Osmanlı ĠĢ Merkezi bodrum kat No: 103/1
bağımsız bölüm adresinde bulunan bürüt 531.85 m² alana sahip ve 46/1200 arsa paylı sosyal tesis
ile Etlik Caddesi Osmanlı ĠĢ Merkezi bodrum kat No: 103/2 bağımsız bölüm adresinde bulunan
bürüt 380.83 m² alana sahip 26/1200 arsa paylı sosyal tesis niteliğindeki taĢınmazlar, 2886 sayılı
Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesine istinaden ve dosyada mevcut Ģartname hükümlerine göre
Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde iki bağımsız bölümün birlikte ortak satıĢı
yapılacaktır.
2 - Ġhale 11/04/2018 ÇarĢamba Günü saat 15.50’de Belediye Encümen Salonunda
yapılacaktır.
3 - Ġhale konusu sosyal tesis bölümlerinin birlikte ortak satıĢ iĢinin toplam muhammen
bedeli 3.000.000,00 TL. (Üçmilyonlira) dir.
4 - Ġhale konusu sosyal tesis bölümlerinin birlikte ortak satıĢ iĢinin Geçici Teminat Bedeli,
toplam muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 90.000,00 TL (Doksanbinlira) TL.dir.
(2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat
Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz
Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)
5 - 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi
ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde;
geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya
yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.
6 - Ġsteklilerde aranılan Ģartlar ve belgeler:
A) DıĢ Zarf
- Ġhaleye iĢtirak Dilekçesi.
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
- Ġkametgah Belgesi.
- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(Ġhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
- Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
- ġartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
- Tüzel KiĢiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
- Tüzel KiĢiler adına ihaleye iĢtirak eden kiĢilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
- Tüzel KiĢiler adına ihaleye iĢtirak eden kiĢilerin Noter tasdikli Ġmza Sirküsü
B) Ġç Zarf
- Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.Ġ.K.nun 37. maddesine uygun olacak.).
7 - Ġhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 6. maddesinde
belirtilen kiĢiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
8 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte
serbesttir.
9 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Teklifler; - 2886 sayılı D.Ġ.K.nun 38. maddesindeki
hususlara uyulmak kaydıyla - Encümen BaĢkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ye
kadar Belediye Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne verilecektir
10 - Ġhale Ģartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi
Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Ġhale Servisinden 500,00 TL Ģartname bedeli karĢılığında temin
edilebilir.
(Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 KEÇĠÖREN/
ANKARA)
2427/1-1
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KÖMÜR ANALĠZ HĠZMETĠ ALINACAKTIR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Kömür Analiz hizmet 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
: 2018/130250
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Daire
BaĢkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı
No: 139 Çankaya/ ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 0 312 201 20 53 - 0 312 285 58 14
c) Elektronik posta adresi
:
ç) Ġhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - Ġhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Hizmet Alımı,
10.000 Adet Kömür Analizi Hizmet Alımı (teknik
Ģartnamede belirtilen parametrelere göre olacaktır)
b) Yapılacağı yer
: Yüklenicinin kendi laboratuvarları
c) ĠĢin süresi
: SözleĢmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese
tebliğinden) itibaren, 5 (beĢ) takvim günü içinde iĢe
baĢlanacak olup, iĢin süresi iĢe baĢlama tarihinden
itibaren 365 (üçyüzaltmıĢbeĢ) takvim günüdür.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.
b) Tarihi ve saati
: 30/03/2018 - 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
ilgili meslek 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,
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4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġlgili Mali
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini 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, standart forma uygun
belge.
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. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler ve kapasite raporu:
Ġstekliler, her bir kömür numunesinin analizi için yeterli cihaz ve ekipmana sahip
olduğunu belgeleyecektirler. Ġsteklinin kendi malı olan cihaz ve ekipman listesini; ruhsat,
demirbaĢ veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli
mali müĢavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müĢavir (SMMM) raporuyla
belgelendirecektir.
Cihaz ve ekipman listesi ile, ―TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarlarının Yeterliliği Ġçin Genel ġartlar Standardı‖na göre Akredidasyon Belgesine
sahip; özellikle Numune Hazırlama, Nem, Kül, Uçucu Madde, Isıl Değer, Toplam Kükürt
analizlerinde, Akredite olacaktır. Ġstekliler Akredidasyon Belgesi ve Kapsamını, teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
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 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında
fiyat avantajı uygulanacaktır.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı
adresten (Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 205 nolu oda) 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, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler 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.
2523/1-1
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR
Fatsa Belediyesi Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel KiĢiliği adına kayıtlı, Ġlçemiz Dolunay (Yapraklı)
Mahallesi Kireccik Burnu Mevkii adresinde bulunan, imar planımızda Konut Alanı olan, tapunun
183 parsel numarasındaki 2560,14 m2 miktarlı taĢınmaz (arsa), 2886 Sayılı Devlet Ġhale
Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satıĢı yapılmak üzere ihaleye
çıkartılmıĢtır.
2 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel KiĢiliği adına kayıtlı, Ġlçemiz M.K.P. Mahallesi
Hamamarkası Mevkii adresinde, tapunun 1265 ada 1 parsel numarasındaki gayrimenkulün (yeni
belediye hizmet binası) 2. Katında bulunan;
2.1- 139 m2 16 Nolu Bağımsız Ofis,
2.2- 125 m2 17 Nolu Bağımsız Ofis,
2.3- 120 m2 18 Nolu Bağımsız Ofis,
2.4- 118 m2 19 Nolu Bağımsız Ofis,
2.5- 120 m2 20 Nolu Bağımsız Ofis,
2.6- 132 m2 21 Nolu Bağımsız Ofis,
2.7- 140 m2 22 Nolu Bağımsız Ofis,
2.8- 123 m2 23 Nolu Bağımsız Ofis,
2.9- 119 m2 24 Nolu Bağımsız Ofis,
2.10- 121 m2 25 Nolu Bağımsız Ofis,
2.11- 123 m2 26 Nolu Bağımsız Ofis,
2.12- 140 m2 27 Nolu Bağımsız Ofis, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a. Maddesi
gereğince kapalı teklif usulü ile satıĢları yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıĢtır.
3 - ġartname ve ekleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden;
3.1 - Arsa satıĢı ihalesi için 500,00-TL,
3.2 - Yeni Belediye Hizmet Binasındaki her bir bağımsız ofis için 200,00-TL, bedelle
satın alınacaktır.
4 - Yukarıda belirtilen arsa ve bağımsız ofis satıĢları ihalesine teklif verecekler; ihale
zarflarını, Ģartnamede belirtilen belgelerini Ģartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalelerinin
yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17.00’a kadar Belediye hizmet binası 1.Katında bulunan
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karĢılığında teslim edeceklerdir.
Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo,
telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5 - Ġhaleler, Mustafa Kemal PaĢa Mahallesi Plevne Caddesi No: 6 Kat: 3 Fatsa/ORDU
adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Encümen Salonunda, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun
35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile aĢağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
S.
N.

1

Mevkii Nevi
Ġlçemiz Dolunay (Yapraklı)
Mahallesi Kireccik Burnu
Mevkii adresinde bulunan,
imar planımızda Konut Alanı
olan, tapunun 183 parsel
numarasındaki 2560,14 m2
miktarlı taĢınmaz (arsa)

Muhammen
SatıĢ Bedeli

Geçici Teminat

Ġhale
Tarihi

Ġhale
Saati

2.001.000,00- TL

60.030,00- TL

29/03/2018

11.15
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Muhammen

Ġhale

N.

Bağımsız Ofis No

SatıĢ Bedeli

Geçici Teminat

Ġhale Tarihi

Saati

1

16 Nolu Bağımsız Ofis

548.000,00-TL

16.440,00-TL

29/03/2018

13.30

2

17 Nolu Bağımsız Ofis

500.000,00-TL

15.000,00-TL

29/03/2018

14.00

3

18 Nolu Bağımsız Ofis

480.000,00-TL

14.400,00-TL

29/03/2018

14.30

4

19 Nolu Bağımsız Ofis

472.000,00-TL

14.160,00-TL

29/03/2018

15.00

5

20 Nolu Bağımsız Ofis

480.000,00-TL

14.400,00-TL

29/03/2018

15.30

6

21 Nolu Bağımsız Ofis

495.000,00-TL

14.850,00-TL

29/03/2018

16.00

7

22 Nolu Bağımsız Ofis

525.000,00-TL

15.750,00-TL

30/03/2018

13.30

8

23 Nolu Bağımsız Ofis

492.000,00-TL

14.760,00-TL

30/03/2018

14.00

9

24 Nolu Bağımsız Ofis

476.000,00-TL

14.280,00-TL

30/03/2018

14.30

10

25 Nolu Bağımsız Ofis

484.000,00-TL

14.520,00-TL

30/03/2018

15.00

11

26 Nolu Bağımsız Ofis

492.000,00-TL

14.760,00-TL

30/03/2018

15.30

12

27 Nolu Bağımsız Ofis

551.000,00-TL

16.530,00-TL

30/03/2018

16.00

6 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerden aĢağıdaki Ģartlar aranır.
GERÇEK KĠġĠLER:
• Ġkametgah Belgesi.
• Nüfus Kayıt Örneği.
• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
• Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli imza beyannamesi.
• Ortak katılım olması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli Ortak
GiriĢim Beyannamesi.
• Vekâleten katılması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli
vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
• Ġhale Ģartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ ―borcu yoktur belgesi.‖
• ġekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
TÜZEL KĠġĠLER:
• ġirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.
• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter
tasdikli imza sirküleri.
• Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf
ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluĢlardan alınan belgelerden
sadece biri.
• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
• Ortak katılım olması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli Ortak
GiriĢim Beyannamesi.
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• Vekâleten katılması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli
vekâletname ile Ģirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
• Ġhale Ģartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ ―borcu yoktur belgesi.‖
• Tüzel kiĢiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki
görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ son
güncel tasdikli örneği.
• ġekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu gereğince
ilan olunur.
ADRES VE ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
M.K.PaĢa Mah. Plevne Cad. No: 6 Fatsa/ORDU
Tel

: 0452 423 63 00

Fax : 0452 423 63 09

2363/1-1

—— • ——
ARSA SATILACAKTIR
Bağcılar Belediye Başkanlığından:
Ġhale Konusu

: Arsa SatıĢı, (Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada 38 parsel sayılı
taĢınmazın satıĢı)

Ġhale Tarih ve Saati

: 29/03/2018 - 10.30

Ġlgili Müdürlük/Birim

: Plan ve Proje Müdürlüğü

Ġlgili Adres

: Bağcılar Belediye BaĢkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü,
GüneĢli

Mahallesi,

Kirazlı Caddesi,

No:

ĠSTANBUL
Ġhalenin Yapılacağı Yer : Bağcılar Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu
Ġhale Türü

: Arsa SatıĢı

Ġhale Usulü

: Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36. maddesi)

Hizmetin Yapılacağı Yer /
Teslim Yeri

: Bağcılar/Mahmutbey Mahallesi

TaĢınmaza Dair Bilgiler:
- Ġli

: Ġstanbul

- Ġlçesi

: Bağcılar

- Mahallesi

: Mahmutbey

- Cinsi

: Arsa

- Pafta

: 245DS2A (F21C22A2B)

- Ada

: 1771

- Parsel

: 38

- Yüzölçümü

: 2.752,03 m²

- Satılacak Hisse Oranı

: Tamamı

1 Bağcılar/
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: BoĢ

- Ġmar Durumu

: Akaryakıt Alanı

- Adres

: Bağcılar Ġlçesi, Mahmutbey Mahallesi, Peyami Safa Caddesi,
No: 92

1) Muhammen Bedeli

: 24.768.270,00 TL

2) Geçici Teminat

:

3) Harçlar ve Vergiler

: Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir.

4) Ġhale ġartnamesi

: Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde

743.048,00 TL

görülebilir. Ayrıca Ģartname www.bagcilar.bel.tr adresinden
de

görülebilir.

Ġhaleye

katılacakların

Ģartname

alması

zorunludur.
5) ġartname Bedeli

: 1.000,00 TL

6) Ġhaleye Katılmak Ġsteyenlerden Ġstenen Belgeler:
- Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. kimlik numarasını ihtiva eden
―Nüfus Cüzdanı‖
- 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununda belirtilen geçici teminat
- Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde
düzenlenmiĢ noter tastikli imza sirküleri (Tüzel KiĢiler)
- Mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, Ġhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı
olduğuna dair belge (Tüzel KiĢiler)
- Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine iliĢkin kanuni Ģartları
taĢımak ve Türkiye’de adres beyanı
- Ortak katılım olması halinde Ortaklik Beyannamesi
- Gayrimenkul satın alınmasına iliĢkin Ticaret Sicilinden alınmıĢ yetki belgesi (Tüzel
KiĢiler)
- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir.
Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
Ġkinci Ġhale:
Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca
hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 17.04.2018 tarihinde,
Arsanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca
hadde layık görülmemesi halinde, arsanın üçüncü ihalesi 08.05.2018 tarihinde aynı yerde ve
saatte yapılacaktır.

2367/1-1
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MASA, SANDALYE, ENDÜSTRĠYEL MUTFAK MALZEMELERĠ VE
MUHTELĠF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Çınar Belediye Başkanlığından:
KENT PARKI OLĠMPĠK YÜZME HAVUZU RESTORANI MAL ALIM ĠġĠ 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye
iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale Kayıt Numarası

: 2018/102231

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: GAZĠ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23

21750

ÇINAR/DĠYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası

: 4125112178 - 4125112161

c) Elektronik Posta Adresi

: cinarbelediye@mynet.com

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

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

: KENT

PARKI

OLĠMPĠK

YÜZME

HAVUZU

RESTORANI KURULUMU 57 KALEM MAL ALIM
ĠġĠ (MASA, SANDALYE, ENDÜSTRĠYEL MUTFAK
MALZEMELERĠ VE DĠĞERLERĠ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari Ģartnameden ulaĢılabilir.
b) Teslim yeri

: Çınar/Diyarbakır

c) Teslim tarihi

: SözleĢmenin imzalanmasından sonra 90 gün içerisinde
malzeme teslim edilecektir

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Çınar Belediyesi 2. Kat Ġhale Komisyonu Toplantı
Salonu

b) Tarihi ve saati

: 10.04.2018 - 14.00

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
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,
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4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Ġstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri kısmını
teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Numunelerin hepsinin içinde olduğu teklif edilen malın teknik Ģartnamede yer alan teknik
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman bir katalog hazırlanarak Ġhale Teklif
dosyasına konulması gerekmektedir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TR (Türk Lirası) karĢılığı
Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP
üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalem-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 120 (yüz yirmi) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Diğer hususlar:
Ġhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan
en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

2373/1-1

19 Mart 2018 – Sayı : 30365

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 37

ÖĞRENCĠ YURDU ĠNġA EDĠP KĠRALANMAK/ĠġLETMEK ÜZERE
ĠRTĠFAK HAKKI TESĠSĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:
MADDE 1 - Ġrtifak hakkı kurulacak taĢınmazın:
Ġli
: Adana
Ġlçesi
: Sarıçam
Mahalle/Köyü
: Balcalı Mahallesi
Ada No
: 15.723
Parsel No
: 3
Ġrtifak Tesis Edilecek Alan : 31.072,32 m2
Mülkiyet Durumu
: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü
Cinsi
: Tarla
Niteliği
: TaĢınmazın irtifak tesis edilecek alanı üzerinde her hangi
bir yapı bulunmamaktadır.
MADDE 2 - ġartname ve eklerin nereden ve hangi Ģartlarla satın alınacağı veya
görülebileceği,
Ġhale dokümanı Üniversitemiz Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı TaĢınmaz Yönetim
ġube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan isteklilerin,
Ġdarece onaylı ihale dokümanını Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Strateji GeliĢtirme Daire
BaĢkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi ġubesi TR 4200 0100 1690
4066 3298 5001 nolu hesabına 1.000,00 TL yatırılması ve ihale dokümanı satıĢ bedeli alındısı
karĢılığında onaylı ihale dokümanının alınması zorunludur.
MADDE 3 - Ġhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
3.1. Ġhalenin yapılacağı adres: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari Birimler Binasının
2. Katında bulunan 217 numaralı Ġhale Salonu
3.2. Tekliflerin sunulacağı adres: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler
Daire BaĢkanlığı TaĢınmaz Yönetim ġube Müdürlüğü Balcalı/ADANA Tel: 0322 338 63 56
Faks: 0322 338 63 56
3.3. Ġhale (son teklif verme) tarihi: 18.04.2018
3.4. Ġhaleye (son teklif verme) saati: 14:00
MADDE 4 - 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36’ncı maddesi Kapalı Teklif (Artırım)
Usulü ile 3.700 (ÜçBinYediYüz) kiĢilik öğrenci yurt inĢaatını gerçekleĢtirip kiralamak ya da
iĢletilmek üzere irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır. Ġrtifak hakkı süresi, 2 (iki) yılı inĢaat süresi, ilk
15 (onbeĢ) yılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna kiralama, son 15 (onbeĢ) yılı ise
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna kiralama ya da hak sahibi tarafından iĢletilmek üzere
toplam 32 (otuziki) yıldır. Anılan süre, irtifak hakkının tapuya tescili tarihinde baĢlayacaktır.
MADDE 5 - Tahmin edilen irtifak hakkı bedeli ile Tesisin tahmin edilen inĢaat maliyeti
toplamı: 102.923.311,72 (YüzĠkiMilyonDokuzYüzYirmiÜçBinÜçYüzOnBirLiraYetmiĢĠkiKuruĢ) TL
Tahmin edilen irtifak hakkı bedeli ve alınacak geçici teminat tutarları:
5.1. Ġlk yıl tahmin edilen irtifak hakkı bedeli: 284.311,72 (ĠkiYüzSeksenDörtBinÜçYüz
OnBirLiraYetmiĢĠkiKuruĢ) TL.
5.2. Ġrtifak Hakkı geçici teminat miktarı: 85.293,51 (SeksenBeĢBinĠkiYüzDoksan ÜçLira
ElliBirKuruĢ) TL.
5.3. Tesisin tahmin edilen inĢaat maliyeti: 102.639.000,00 (YüzĠkiMilyonAltıYüz
OtuzDokuzBin) TL.
5.4. ĠnĢaat maliyetinin geçici teminat tutarı: 3.079.170,00 (ÜçMilyonYetmiĢ
DokuzBinYüzYetmiĢ) TL.
5.5. Toplam Geçici Teminat Tutarı: 3.164.463,51 (ÜçMilyonYüzAltmıĢDörtBinDört
YüzAltmıĢÜçLiraElliBirKuruĢ) TL.
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Ġstekliler teminat olarak 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre; geçici teminat olarak
kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi nakit olarak da Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi ġubesi
TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 nolu hesabına ihale saatine kadar yatırabilirler. Teminat
mektupları dıĢındaki teminatlar Ġhale Komisyonunca teslim alınmaz.
MADDE 6 - Ġsteklilerden istenilen belgeler:
Ġhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunundaki ihale dokümanlarında
belirtilen Ģartları taĢımaları ve aĢağıda istenilen belgeleri ihale dosyasında sunmaları zorunludur.
6.1. Ġlgisine göre Ticaret ya da Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir, ihale ilan
tarihinden sonraki tarihi taĢıyan Oda Kayıt Sicil Örneği,
6.2. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (ġartname ekindeki standart
doküman ile belgelendirilecektir.)
6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:
6.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
6.3.2. 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,
6.3.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
6.4. 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre teminat olarak kabul edilen değerlerden
5. madde de belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına iliĢkin belge, (teminat mektubu
verilmesi halinde süresiz olmalıdır.)
6.5. Ġhale dokümanının satın alındığına iliĢkin belge,
6.6. Usulüne uygun olarak hazırlanan teklif mektubu,
6.7. Vergi dairesinden ya da e-devlet sistemi üzerinden alınmıĢ vergi mükellefi olduğuna
dair belge,
6.8. Ġhale ilan tarihinden sonra vergi borcu bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da edevlet sistemi üzerinden alınmıĢ belge, (Ġhale üzerinde kalan istekliden resmi senedin
imzalanması aĢamasında ihale tarihi itibariyle bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmıĢ olan
vergi borcu bulunmadığına dair belge istenecektir.)
6.9. Ġhale ilan tarihinden sonra SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun
bulunmadığına dair SGK’dan ya da e-devlet sistemi üzerinden alınmıĢ belge, (Ġhale üzerinde
kalan istekliden ihale tarihi itibariyle resmi senedin imzalanması aĢamasında SGK (Sosyal
Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair belge istenecektir.)
6.10. SözleĢme ve ġartnameyi okuyup kabul ettiğine dair imzalı taahhütname, (Ġstekliler
tarafından Ģartname ekindeki standart taahhütname ile belgelendirilecektir.)
6.11. Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görülecek ve taĢınmazın yerinde görüldüğüne dair
TaĢınmaz Yönetim ġube Müdürlüğünden alınarak imzalanmıĢ yer görme belgesi.
6.12. Ġhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan ve taahhütname, (ġartname
ekindeki standart doküman ile belgelendirilecektir.)
6.13. Tekliflerin değerlendirilmeye alınabilmesi için, isteklilerin detayları ihale idari
Ģartnamesinin 4.13 maddesinde belirtilen Ekonomik ve Mali Yeterliğe iliĢkin belgeler, (Bu
belgelerin teklif dosyasına konulması ve belgelerin taĢıması gereken kriterleri sağlaması
zorunludur.)
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6.14. Detayları ihale idare Ģartnamesinin 4.14 maddesinde belirtildiği üzere isteklilerin
öğrenci yurdunun yaklaĢık inĢaat maliyeti olan 102.639.000,00 (YüzĠkiMilyonAltıYüzOtuz
DokuzBinTürkLirası) TL tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi
kredisi ya da aynı tutar kadar üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans
mektubu,
6.15. TaĢınmaz üzerinde ihale konusu kapsamında yapılacak yurt binaları ile
mütemmimlerini ilk 15 (onbeĢ) yıl iĢletilmek üzere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürlüğüne kiralayacağına iliĢkin beyan. (ġartname ekindeki standart doküman ile
belgelendirilecektir.)
Ġhale üzerinde kalan yüklenici resmi senedi imzalamadan önce yurt ve mütemmimlerini
ilk 15 (onbeĢ) yıl iĢletilmek üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün öngördüğü
Ģartlar çerçevesinde kiralanması için anılan Genel Müdürlük ile resmi protokol yapacak ve
protokolün bir nüshasını Üniversiteye ibraz edilecektir.
MADDE 7 - Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iĢ ortaklığını oluĢturan
gerçek veya tüzel kiĢilerin her birinin 6.Madde sayılan belgeler ile iĢ ortaklığı beyannamesini
tekliflerine ekleyeceklerdir. (Ġhale üzerine kalan yüklenici noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi
vermek zorundadır.)
MADDE 8 - Ġhaleye posta ile katılmak mümkündür. Ġhaleye posta ile iĢtirak edeceklerin
Ģartname hükümlerine göre düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü saatine kadar anılan adrese,
iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer, ihaleye iĢtirak
edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadan meydana gelecek gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
MADDE 9 - Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.
MADDE 10 - 2886 Sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde ve 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanunun 11’inci maddesinin (g) bendinde yazılı olan kimseler doğrudan veya dolaylı olarak
ihalelere katılamazlar.
MADDE 11 - BaĢvuru dosyası idareye teslim edildikten sonra, son teslim tarihinden önce
dahi olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması
yönünde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
MADDE 12 - Ġstekliler, belgelerin aslını veya aslı idarece görülerek onaylanmıĢ veya
noterce tasdik edilmiĢ örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ―aslının aynıdır‖ Ģeklinde onaylanarak
isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul
edilecektir.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ― ibraz edilenin aynıdır ‖ veya bu anlama
gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. Ġstenen belgelerin aslı yerine ihale
tarihinden önce Ġdare tarafından ―aslı idarece görülmüĢtür‖ Ģekilde Ģerh düĢülen suretleri
sunulabilir.
MADDE 13 - Banka teminat mektupları dıĢındaki teminatların istekliler tarafından
Çukurova Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası
Çukurova Üniversitesi ġubesi TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 numaralı hesaba yatırılması
zorunlu olup, bunlar komisyonca elden teslim alınmaz.
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Üzerine ihale yapılanların geçici teminat mektupları ihaleden sonra Strateji GeliĢtirme
Daire BaĢkanlığına teslim edilir. Üzerine ihale yapılmayanların geçici teminat mektupları ise
Ġdare tarafından teminat mektubunun fotokopisi alındıktan sonra tutanakla iade edilir. Ġhale
üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip, resmi senedi
imzalaması halinde iade edilir.
MADDE 14 - Ġhalede en uygun bedel, geçerli olarak teklif edilen bedellerin en
yükseğidir. 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu 40’ıncı maddesinin ek fıkrası gereği kapalı teklif
usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda
hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak,
geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu iĢlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden,
oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla
teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.
MADDE 15 - ĠĢbu ilan ile iĢbu iĢe ait idari Ģartname ve eki dokümanları arasında çeliĢki
bulunması halinde, idari Ģartname hükümleri geçerli olacaktır.
MADDE 16 - Ġdare ihaleyi her aĢamada iptal etmekte, ihale komisyonu ise yapılmıĢ olan
ihaleyi gerekçesini kararda belirtmek suretiyle iptal etmekte serbesttir.
Ġlan olunur.
2491/1-1

—— • ——

ORDU ġEHĠR HASTANESĠ YAPIM ĠġLERĠ ĠLE ÜRÜN VE HĠZMETLERĠN
TEMĠN EDĠLMESĠ ĠġĠ ÖN YETERLĠK ĠLANI
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire
Başkanlığından:
Ordu ġehir Hastanesi Projesi, 6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel ĠĢ Birliği
Modeli Ġle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sağlık Bakanlığınca Kamu
Özel ĠĢbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına ĠliĢkin Uygulama
Yönetmeliği‖ (buradan baĢlayarak ―Yönetmelik‖ olarak adlandırılacaktır.) doğrultusunda
gerçekleĢtirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 04.01.2002
tarihli 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. Ġhalede, Yönetmeliğin 18. maddesi
kapsamında belli istekliler arasında ihale yöntemi uygulanacaktır.
Ön yeterlik değerlendirmesine iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.
1 - Ġdarenin
a) Adı ve Adresi
: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel
Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 585 64 92-93 - 0 312 585 65 33
c) Elektronik Posta Adresi : kamuozel_db@saglik.gov.tr
2 - Ġhale konusu iĢin
2.1. Adı:
Ordu ġehir Hastanesi Yapım ĠĢleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi ĠĢi
2.2. Niteliği, türü ve miktarı:
Proje; Toplam 900 yataklı Genel Hastane ve Ticari Hizmet Alanları yatırımını
kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanını, kesin ve uygulama projesini, inĢaatını, tıbbi
cihazları ve diğer donanım ile sağlık yerleĢkesi için gerekli mefruĢatı ve donanımı sağlayacaktır.
Yüklenici; ayrıca bina ve arazi bakım onarım hizmetleri, olağanüstü bakım ve onarım (yenileme)
hizmetini, ortak hizmetler yönetimi hizmeti, mefruĢat bakım onarım hizmeti, tıbbi ekipman bakım
onarım hizmeti, yer ve bahçe bakım onarım hizmetleri, ilaçlama hizmeti, otopark hizmeti,
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temizlik hizmeti, hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS) hizmeti, güvenlik hizmeti, hasta
yönlendirme ve refakat / resepsiyon / yardım masası / taĢıma hizmetleri, çamaĢır ve çamaĢırhane
hizmetleri, yemek ve yemekhane hizmetleri, laboratuvar hizmeti, görüntüleme hizmeti,
sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmeti, rehabilitasyon hizmeti ve atık yönetim hizmetlerinin
sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve Ġdare onayını alacak tıbbi hizmet dıĢındaki alanların da
yapım ve iĢletilmesini üstlenecektir.
3 - ĠĢin yapılacağı yer:
Proje Ordu’da yapılacaktır.
4 - Ġhale konusu iĢin baĢlama ve bitirme tarihi:
Kamu Özel ĠĢbirliği modeli ile gerçekleĢtirilecek olan Ordu ġehir Hastanesi Projesi
yatırım dönemi yapının bitirilmesi için 2 yıl, çeĢitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse en
çok 3 yıl, iĢletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleĢme süresi toplam 27 yıl, yapım süresinde
uzatma verilmiĢse en çok 28 yıldır.
5 - Ön yeterliğe katılabilme Ģartları ve istenilen belgelerin neler olduğu:
5.1. Ön yeterlik değerlendirmesi, baĢvuru koĢullarını karĢılayan yerli ve yabancı tüm
isteklilere açıktır. Ġhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinde, ihale dıĢı
bırakılacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinin dördüncü fıkrası ve 15. Maddenin ikinci
fıkrasında belirtilmektedir.
5.2. Ön yeterlik baĢvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya
sanayi odası veya esnaf ve sanatkar odası belgesi, ön yeterlik baĢvurusu yapmaya yetkili
olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eĢdeğer belgeler ile ön yeterlik
Ģartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.
5.3. Ġsteklilerin ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim
Belgesi sunması gerekmektedir. ĠĢ ortaklıkları bu ölçütleri birlikte karĢılayabilir. Ġstekliler bu
ölçütleri ayrıca alt yükleniciler aracılığıyla da karĢılayabilir. Bu durumda Adaylar ön yeterlik
baĢvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iĢ ortakları veya alt yükleniciler tarafından
karĢılandığına dair listeyi sunmaları gerekmektedir.
6 - Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
6.1. Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri:
6.1.1. Mali Durum Öğelerini; isteklinin görevlendirmeye tek baĢına aday olması
durumunda tüzel kiĢiliği adına, ortak giriĢim olarak göreve aday olunması durumunda ise
ortaklardan birinin aĢağıda belirtilen oranları ve diğer koĢulları son iki yılın ( 2016 - 2017 ) veya
son üç yılın (2015 - 2016 - 2017) ortalamasında sağlaması istenecektir. Mali durum için ölçütler
aĢağıda açıklanmıĢtır:
Oranlar
1) Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar oranının en az 1,00 olması;
2) Öz kaynaklar / Toplam Aktif oranının en az 0,20 olması;
3) Kısa Vadeli Banka Borçları / Öz kaynaklar Oranının en çok 0,50 olması
6.1.2. Diğer KoĢullar:
1) Ciro veya net satıĢların 100.000.000 USD ( Amerikan Doları )’ den az olmaması,
2) Öz kaynaklar toplamının 50.000.000 USD ( Amerikan Doları )’ den az olmaması.
Yukarıdaki Diğer KoĢullar kapsamındaki 1) ve 2) numaralı koĢullardan herhangi birinin
sağlanması yeterlidir; ortak giriĢimlerde ortaklardan her birinin tek baĢına yetersiz olması
durumunda ortalıktaki tüm firmaların toplamı ile karĢılanabilir; ancak bu durumda ortaklık
firmalarından biri istenen rakamların en az yarısını tek baĢına karĢılamalıdır.
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6.1.3. Banka Referans Mektubu
Adayların bankalardaki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi veya üzerinde
kısıtlama bulunmayan mevduatı toplam 50.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan daha az
olmamalıdır. Ortak giriĢim ise, firmaların toplamının bu tutarı sağlaması yeterlidir. Adayların
bunu gösteren Ek 3’te örneği bulunan banka referans mektubunu sunması gerekmektedir. Ortak
giriĢim ise, ortaklıktaki firmaların sundukları banka referans mektuplarının toplamı ile bu ölçüt
karĢılanabilir.
6.2. Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri:
Ġsteklilerin ön yeterlik ilan tarihinden itibaren geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan
önceki; (a) son onbeĢ yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastane yapım iĢinin tamamını veya en
az % 80 oranında tamamlamıĢ olması, (b) son beĢ yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastanenin
hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluĢturmuĢ olması veya en az bir yıllık süre boyunca
iĢletimini tedarik etmiĢ olması, (c) son beĢ yıl içinde hastane veya sağlık kuruluĢlarına yıllık
ortalama en az 1.500.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiĢ olması, (ç) son beĢ yıl içinde
hastane veya sağlık kuruluĢlarına, yıllık ortalama en az 2.000.000 TL tutarında laboratuvar
hizmeti vermiĢ olması Ģeklindedir.
7 - Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı:
Ön yeterlik dokümanı Ġdare’ nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel
Müdürlüğü Kamu Özel ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Üniversiteler Mah. 1604 Cd. No: 9/5 Kat: 7
Bilkent - Ankara adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık
Müdürlüğüne ait Halk Bankası Ankara Kurumsal ġubesi TR83 0001 2009 4520 0044 0000 15
hesap numarasına 20.000,00 TL yatırıldıktan sonra Ġdarenin adresinde ön yeterlik ihale belgeleri
alınabilir. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ön yeterlik belgelerini satın almaları zorunludur.
8 - Ön yeterlik baĢvurusunun sunulacağı yer ile son baĢvuru tarihi ve saati:
Ön yeterlik baĢvuruları 08.05.2018 günü saat 15.00’e kadar Ġdare’nin T.C. Sağlık
Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
6001. Cadde No: 9 Kat:7 Bilkent - Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli
taahhütlü posta ile de gönderilebilir.
9 - Ön yeterliğin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı:
Ön yeterlik ihalesi 08.05.2018 günü saat 15.00’da Ġdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık
Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7
Bilkent - Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.
Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli bildirim
yapılacaktır.
10 - Ön yeterliğin yerli ve/veya yabancı isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı:
Ön yeterlik değerlendirmesi, baĢvuru koĢullarını karĢılayan yerli ve yabancı tüm
isteklilere açıktır. Yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
11 - Ortak giriĢimlerin ön yeterlik değerlendirmesine baĢvurup baĢvuramayacağı:
ĠĢ ortaklıkları ön yeterlik baĢvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar baĢvuruda
bulunamaz.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 05/03/2018 tarih ve 2018/36 sayılı kararı ile onaylanan
ve 09/03/2018 tarih ve 30355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Etimesgut
Ġlçesi, Ankara ġeker Fabrikası sahası içerisinde yer alan Ġstasyon Caddesine alternatif yol
güzergahı projesi kapsamında 688.452,74 m2 yüzölçümlü 45 adet parsele yönelik kısmen ―TaĢıt
Yolu‖ kararı getirilmesine iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği" 19/03/2018
günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.

—— • ——

2500/1-1

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Belediye Encümenimizin 14.12.2017 ve 1287/2849 sayılı kararı ve Ankara BüyükĢehir
Belediye Encümeninin 25.01.2018 gün ve 186/467 sayılı kararı ile onaylanan Demetgül Mahallesi
imarın 15975 ada 1 ve 2 parsellerin doğusunda kalan otopark alanına ait hazırlanan 74250/1 nolu
parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilan olunur.

2516/1-1

—————

Yenimahalle Ġlçesi, Yuva Mahallesi, 63435 ada 1 ve 2 nolu parseller, 63438 ada 1 nolu
parsel, 63477 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 nolu parseller, 63478 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 nolu parseller, yoldan ve yeĢilden ihdas
parselleri, Belediye Encümenimizin 25.01.2018 gün ve 82/202 sayılı kararı ve Ankara BüyükĢehir
Belediye Encümeninin 01.03.2018 gün ve 525/1175 sayılı kararı onaylanan 84311/4 Nolu
Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilan olunur.

2517/1-1

—————

Kızılırmak-Ġvedik Ġsale Hattı Susuz Etabı’na ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değiĢikliği Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.

2519/1-1

—————

7787 ada 1 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.

2520/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:
Yenimahalle Ġlçesi Susuz Mahallesinde 62662 ada 1 parseli kapsayan Yenimahalle
Belediye Encümenimizin 11.01.2018 tarih ve 33/97 sayılı kararı ve Ankara BüyükĢehir Belediye
Encümeninin 01.03.2018 tarih ve 526/1181 sayılı kararıyla onaylanan 84283/3 no’lu Parselasyon
Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilan olunur.
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Çankaya Belediye Başkanlığından:
ĠLANEN TEBLĠGAT
Muhatabı : Semiha BULDUK (49597355018)
Burcu GÜLSER
ADRESĠ

(14008212648)

: Bilinmiyor

Ġmarın 5512 ada 9 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen projeye aykırı
hususlar nedeniyle 03.10.2017 gün ve 3678 karar ile 6.931.33 TL tutarında para cezası ve yapım
kararı hüküm altına alınmıĢ, ancak bahse konu karar adresinize tebliğ edilmek istenilmiĢ ise de
mevcut adresinizin Belediye kayıtlarında bulunmaması nedeniyle anılan karar tarafınıza tebliği
mümkün olamamıĢtır.
Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili
maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.
2307/1-1

—— • ——
Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi Ġktisat Bölümü'ne Doçent alımı gerçekleĢtirilecektir.
Fakülte
Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi

Bölüm

Unvan

Uzmanlık Alanı

Adet

Kalkınma Ġktisadı, Sosyal Politikalar ve
Ġktisat

Doçent

1

Eğitim Ekonomisi alanlarında çalıĢması
bulunmak.

BaĢvurular Ġçin Gerekli Belgeler:
- BaĢvuru Dilekçesi,
- ÖzgeçmiĢ,
- Onaylı Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri yurtdıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması
gerekmektedir.)
- Bilimsel çalıĢma ve yayınlar.
BaĢvuruların 4 nüsha halinde ilan tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gün içinde
Rektörlüğümüze elden teslim edilmesini önemle rica ederiz. BaĢvurular gizli tutulacaktır.
BAġVURU ADRESĠ:
IĢık Üniversitesi, MeĢrutiyet Köyü, Üniversite Sk. No: 2 34980 ġile - Ġstanbul
Tel: 0216 712 14 60
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Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince
aĢağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Ġlgililerin;
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen Ģartları taĢımaları,
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiĢtirilen 23. ve 26.
maddelerinde belirlenen asgari koĢulları sağlamıĢ olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmıĢ olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen Ģartları taĢıyan adayların;
1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, baĢvuracak adayların baĢvuru dilekçelerine;
özgeçmiĢlerini, Doçentlik belgesi, baĢlıca araĢtırma eserlerini ve bilimsel çalıĢma ile yayınlarını
kapsayan 6 ( Altı ) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,
2 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna baĢvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı
dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmiĢlerini, doktora belgelerini, varsa Kamu Personeli
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav Sonuç (KPDS) belgelerini, Üniversitelerarası Kurul
Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) belgelerini ve bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha
dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine baĢvurmaları
gerekmektedir.
3 - BaĢvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde
yapılacaktır.
4 - Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.
BĠRĠM/BÖLÜM
ANABĠLĠM/ANASANAT
DALI/PROGRAM

Profesör

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
Tefsir

1

Doktor
Öğretim
Üyesi

AÇIKLAMALAR
Tefsir Alanında Doçentliği AlmıĢ Olmak.

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Yapı

2

Yapı Mühendisliği Alanında Doktora
YapmıĢ Olmak.

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
1

ĠĢletme Anabilim Dalında Doktora YapmıĢ
Olmak.

Sınıf Eğitimi

1

Fen Eğitimi Alanında Doktora YapmıĢ
Olmak.

Resim-ĠĢ Eğitimi

1

Örgütsel DavranıĢ
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ

ÇÖLEMERĠK MESLEK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi
1
Uygulamaları
YÜKSEKOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
Bitkisel ve Hayvansal
Üretim

1

Resim-ĠĢ Öğretmenliği Alanında Doktora
YapmıĢ Olmak.
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Alanında
Doktora YapmıĢ Olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim
Dalında Doktora YapmıĢ Olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1
4
6

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 15/3/2018 Tarihli ve 2018/3007 Başvuru Numaralı
Kararı

9

NOT: 18/03/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 2018/11275
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

27
50
53

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

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

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

