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Karar Sayısı : 2018/11658

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı

F. IŞIK
Başbakan Yardımcısı

R. AKDAĞ
Başbakan Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU
Başbakan Yardımcısı

A. GÜL
Adalet Bakanı

F. B. SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Ö. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

J. SARIEROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

M. ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

A. GÜL
Dışişleri Bakanı V.

A. E. FAKIBABA
Ekonomi Bakanı V.

B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

O. A. BAK
Gençlik ve Spor Bakanı

A. E. FAKIBABA
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. SOYLU
İçişleri Bakanı

L. ELVAN
Kalkınma Bakanı

N. KURTULMUŞ
Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL
Maliye Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

N. CANİKLİ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

A. DEMİRCAN
Sağlık Bakanı

A. ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 160. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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Karar Sayısı : 2018/11685

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

B. BOZDAĞ

M. ŞİMŞEK

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

F. IŞIK

B. BOZDAĞ

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı V.

Adalet Bakanı V.

M. ÖZHASEKİ

A. E. FAKIBABA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı

M. ÖZHASEKİ

V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

N. AĞBAL

F. B. SAYAN KAYA

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

L. ELVAN

O. A. BAK

L. ELVAN

İ. YILMAZ

Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

İçişleri Bakanı V.

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

N. CANİKLİ

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11691

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan
B. BOZDAĞ

M. ŞİMŞEK

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

F. IŞIK

B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı V.

Adalet Bakanı V.

M. ÖZHASEKİ

A. E. FAKIBABA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı
M. ÖZHASEKİ

V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

N. AĞBAL

F. B. SAYAN KAYA

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

L. ELVAN

O. A. BAK

L. ELVAN

İ. YILMAZ

Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

İçişleri Bakanı V.

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

N. CANİKLİ

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11692

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan
B. BOZDAĞ

M. ŞİMŞEK

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

F. IŞIK

B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı V.

Adalet Bakanı V.

M. ÖZHASEKİ

A. E. FAKIBABA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı
M. ÖZHASEKİ

V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

N. AĞBAL

F. B. SAYAN KAYA

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

L. ELVAN

O. A. BAK

L. ELVAN

İ. YILMAZ

Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

İçişleri Bakanı V.

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

N. CANİKLİ

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11693

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

B. BOZDAĞ

M. ŞİMŞEK

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

F. IŞIK

B. BOZDAĞ

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı V.

Adalet Bakanı V.

M. ÖZHASEKİ

A. E. FAKIBABA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı

M. ÖZHASEKİ

V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

N. AĞBAL

F. B. SAYAN KAYA

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

L. ELVAN

O. A. BAK

L. ELVAN

İ. YILMAZ

Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

İçişleri Bakanı V.

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

N. CANİKLİ

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11694

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan
B. BOZDAĞ

M. ŞİMŞEK

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

F. IŞIK

B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı V.

Adalet Bakanı V.

M. ÖZHASEKİ

A. E. FAKIBABA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı
M. ÖZHASEKİ

V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

N. AĞBAL

F. B. SAYAN KAYA

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

L. ELVAN

O. A. BAK

L. ELVAN

İ. YILMAZ

Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

İçişleri Bakanı V.

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

N. CANİKLİ

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ EĞİTİM VE
REHABİLİTASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma
usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon
Uygulama ve Araştırma Merkezini (ALKÜ-ESRAM),
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin ilgili fakülte, bölüm ve anabilim
dallarıyla işbirliği yaparak,
a) Engelliler ile ilgili;
1) Eğitim faaliyetleri vasıtasıyla engellilerin bireysel özelliklerini ortaya çıkarmak ve
geliştirmek,
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2) Sanat/spor eğitimi sunmak ve/veya yönlendirmek,
3) Rehabilitasyon hizmeti vermek,
4) Sağlık hizmetleri sunmak ve/veya yönlendirmek,
5) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak,
6) Engelli bireylere gündüzlü bakım hizmeti sunmak,
7) Engelli bireylere yatılı bakım hizmeti sunmak,
8) Her alanda yurtiçi ve yurtdışında bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmaktır.
b) Engelli bireylerin ailelerine yönelik;
1) Erken teşhis ve tanılama hizmeti vermek,
2) Psikolojik danışma hizmeti sunmak,
3) Özel eğitim alanında eğitim programları düzenlemektir.
c) Engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla;
1) Üniversite öğrenci ve çalışanlarına yönelik faaliyetler düzenlemek,
2) İlçedeki kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına yönelik faaliyetler düzenlemek,
3) İlçe esnaf ve halkına yönelik faaliyetler düzenlemektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için
aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:
a) Engellilerin kendisine ve topluma yararlı bireyler olmalarını sağlayıcı ve özel yeteneklerini ortaya çıkarıcı ve geliştirici eğitim programları düzenlemek,
b) Engelliğin önlenmesi ve sorunların azaltılması amacıyla erken teşhis ve tanılama
hizmeti vermek,
c) Rehberlik Araştırma Merkezi ve Merkez birimleri tarafından tanı almış engelli bireylere etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmeti vermek,
ç) Engelli bireyler ile iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak,
d) Engellilerin özelliklerine uygun çeşitli sanat ve atölye faaliyetleri düzenlemek,
e) Engellilerin sağlıklı yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan planlanmış spor
faaliyetleri düzenlemek,
f) Öncelikle Üniversitede öğrenim gören ve çalışan engelli bireyler olmak üzere toplumun tüm kesimlerindeki engelli bireylere yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, konuya
ilişkin bilimsel veri tabanını oluşturmak ve ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla
konuyla ilgili bilimsel işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek,
g) Bir disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan “engellilik” konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine
katılımını sağlamak,
ğ) Birimler arası işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek adına engelli ve engelli olmayan diğer bireylere eğitim hizmetleri vermek,
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h) Farklı disiplinlerden engellilik konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak
ve yürütülmesini sağlamak,
ı) Engellilik konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek,
i) Engelliler konusunda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak,
j) Engellilerin sağlık sorunlarını önleyici ve tedavi edici çalışmalar yapmak, gerektiği
durumlarda Üniversitenin sağlıkla ilgili birimlerine sevk etmek,
k) Engelli bireylere ve ailesine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri vermek,
l) Planlanan eğitim programları ve verilen sağlık hizmetleri çerçevesinde veya gerekli
görülen durumlarda engelli bireylere gündüzlü bakım hizmeti vermek,
m) Hafif, orta ve ağır zihinsel engelli olan, bakıma muhtaç ve kimsesiz bireylere yatılı
bakım hizmeti vermek.
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
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları
arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün herhangi bir nedenle altı aydan
fazla süre ile görevi başında bulunmadığı durumlarda görevi sona erer. Süresi biten Müdür,
yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör, Üniversitede görevli akademik personel arasından iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirir.
Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür Yardımcılarını değiştirebilir.
(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görev ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini
sağlamak,
b) Merkezi temsil etmek,
c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
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d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektöre sunmak.
(2) Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından, Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve
Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç öğretim elemanından oluşur. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, eşitlik halinde
Müdürün oyu belirleyicidir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim-öğretim,
bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak,
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlama ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
c) Merkez elemanlarının isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
ç) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
d) Gerekli hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak ve bunların
görevlerini düzenlemek,
e) Öğretim elemanlarının; eğitim, sağlık, barınma ve yayın konularındaki isteklerini
değerlendirip karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı
sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulan
kuruldur.
(2) Danışma Kurulu; konuyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri
ile bu konuda değerli hizmetler vermiş olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör
tarafından 3 yıl için görevlendirilen 15 uzmandan oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi
biten üye tekrar görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili olarak Yönetim
Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yaparak, görüş ve önerilerde bulunur.
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İdari birimler koordinatörü
MADDE 14 – (1) Sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu olup,
tercihen sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olmak ve/veya hastane
veya rehabilitasyon merkezi yönetim hizmetlerinde deneyimli adaylar arasından Müdürün görüşü alınarak ilgili mevzuata uygun olarak Rektör tarafından görevlendirilir.
(2) İdari Birimler Koordinatörü, Müdüre karşı sorumlu olup, Merkezin yönetim organlarınca ve ilgili mevzuat gereğince belirlenen Merkeze ait idari iş ve işlemleri yürütmekle ve
verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.
(3) İdari Birimler Koordinatörü, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına oy
hakkı olmaksızın raportör olarak katılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkez ünite ve birimleri
MADDE 15 – (1) Merkezin faaliyet alanına giren konularda hizmet ve eğitim kalitesini,
verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler (Aile
Danışmanlığı Birimi, Eğitim Birimi, Rehabilitasyon Birimi, Sağlık Birimi, Gündüzlü Bakım
Birimi, Yatılı Bakım Birimi vb.) kurulabilir. Bu birimlerin idari işleyişine ilişkin ilkeler, Senato
tarafından düzenlenir.
(2) Merkeze bağlı olarak oluşturulan idari birim ve ünitelerde görevli olanlar, İdari Birimler Koordinatörü ve Müdüre karşı sorumludurlar.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen
veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir.
Malî konular
MADDE 17 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetleri, 16/8/2016 tarihli
ve 29803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Döner
Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Personel ihtiyacı
MADDE 19 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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İstanbul Aydın Üniversitesinden:
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ve
bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Aydın Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalarının niteliğini arttırmak, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ölçme ve değerlendirme konularında danışmanlık hizmeti sunmak, kamu kurum ve
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kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışanlarına belgelendirmeye dayalı ölçme ve değerlendirme seminerleri, sertifika programları düzenlemek, eğitim sorunlarıyla ilgili araştırmalar
yapmak, üniversite bağlı birimlerle ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel
ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversiteye bağlı birimlerde ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmek,
yapılmakta olan çalışmaların niteliğini artırmak ve istendiğinde sınav hizmeti vermek.
b) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına ölçme ve değerlendirme konusunda danışmanlık, eğitim ve sınav hizmeti vermek.
c) Eğitim sorunlarıyla ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak, bu gibi çalışmalara
katılmak ve desteklemek.
ç) Çeşitli amaçlarla seçme, sınıflama, yerleştirme, rehberlik, öğretimi geliştirme, araştırma gibi çalışmalarda kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi, uyarlanması çalışmalarını
planlamak, gerçekleştirmek ve bu alanda yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.
d) Ulusal düzeyde öğrenci başarısını belirleme amaçlı sınavlar düzenlemek, bu yolla
eğitim politikalarının oluşmasına katkıda bulunmak.
e) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.
f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, ölçme ve değerlendirme ile ilgili
rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.
g) Üniversite adına düzenlenecek olan sınav etkinliklerinin koordinasyonunu ve kontrolünü üstlenmek.
ğ) Üniversite geneline uygulanacak olan veri toplama araçlarının (anket, ölçek, test,
envanter ve benzeri) kontrolünü ve koordinasyonunu sağlamak.
h) Öğrenci ve velilere yönelik e-anket uygulamaları ve değerlendirme ve bununla birlikte veli ve öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleme ve bülten hazırlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu,
c) Merkez Danışma Kurulu.
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Merkez müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevlendirilmesi Mütevelli Heyet Başkanlığınca onaylanır. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirileceği gibi, görev süresi dolmadan da aynı şekilde görevden alınabilir.
(2) Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Merkez Müdürünün diğer bir
görev, rahatsızlık, istifa ve benzeri nedenlerle görevi başında bulunmadığı veya ayrıldığı zamanlarda, yardımcısı vekâleten bu görevi yürütür. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer ise
yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiği zaman yardımcısının da görevi sona erer.
(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden
ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
Merkez müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin yönetiminden sorumlu en üst amiri olup
görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.
b) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak ve Merkezle ilgili etkinlikleri
gerçekleştirmek.
c) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya
çağırmak, raporları onaya sunmak ve toplantılara başkanlık etmek.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu
sağlamak.
d) Merkezin çalışmasına ilişkin diğer kararları almak ve Merkez Yönetim Kurulunun
onayına sunmak, toplantılara başkanlık etmek.
Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulunca
Üniversitenin öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üç öğretim elemanından oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri Mütevelli Heyet tarafından onaylanır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
(2) Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür
tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar. Merkez Yönetim Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk
sağlanmış kabul edilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile tahmini bütçesini karara bağlamak.
b) Yıl içinde faaliyet, plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.
c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini artıracak önerilerde bulunmak.
ç) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak,
bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.
d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıl sonu
faaliyet raporunu karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin
öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezin amacı ile ilgili konularda faaliyet gösteren
kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yurt içinden ve/veya yurt dışından
uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile iki yıllığına seçilir ve görevlendirilir. Danışma Kurulu azami onbeş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması
için yaptıkları değerlendirmeleri Müdüre aktarmak.
b) Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İstanbul Aydın Üniversitesinden:
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans programları ile yabancı dilde
hazırlık programında yaz öğretimi de dahil olmak üzere uygulanan kayıt, eğitim-öğretim, sınav
ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Aydın Üniversitesindeki ön lisans ve lisans
programları ve yabancı dilde hazırlık programında yaz öğretimi de dahil olmak üzere uygulanan
eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değerlendirme ve öğrenci
kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
c) Bölüm başkanı: İstanbul Aydın Üniversitesi fakülte/meslek yüksekokulu bölüm başkanlarını,
ç) CAE: Certificate in Advanced English sınavını,
d) CPE: Certificate of Proficiency in English sınavını,
e) Çift ana dal programı: Öğrencinin devam ettiği lisans programına ek olarak kayıtlı
olduğu ikinci bir lisans programını,
f) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,
g) Dekan: İstanbul Aydın Üniversitesi fakülte dekanlarını,
ğ) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik
ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen
belgeyi,
h) EÖBS: İstanbul Aydın Üniversitesi eğitim-öğretim bilgi sistemini,
ı) Fakülte: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı fakülteleri,
i) Genel Sekreter: İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreterini,
j) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve
meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
k) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda
yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
l) Meslek yüksekokulu: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,
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m) Müdür: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini,
n) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
o) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığını,
ö) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde
uygulama gibi eğitim-öğretim etkinlikleri için öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı,
p) Ön koşullu ders: İlgili fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile
belirlenen koşul yerine getirilmeden alınamayan/kayıt yaptırılamayan dersi,
r) Program başkanı: Meslek yüksekokulu program başkanını,
s) PTE: Pearson Test of English Academic sınavını,
ş) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
t) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından isteği doğrultusunda aldığı, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış veya başka
programların seçmeli veya zorunlu dersleri arasından seçebileceği dersi,
u) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
ü) Staj: Eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında, ancak dersler başlamadan önce süreklilik gösterecek şekilde yapılan yerinde uygulama faaliyetini,
v) TOEFL-IBT: Test of English as a Foreign Language-Internet Based Test Sınavını,
y) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,
z) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
aa) Yan dal programı: Öğrencinin devam ettiği lisans programıyla ilgili diğer bir programda da bilgi, beceri ve yetkinliğini geliştirmesini sağlayan programı,
bb)YDYYS: Yabancı Dil Yeterlik ve Yerleştirme Sınavını,
cc) Yerel ders kredisi: Derslerin teorik saatleri ile uygulama ve laboratuvar saatlerinden
oluşan, bir yerel kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi veya iki ders saatlik
laboratuvar, atölye, klinik çalışması, seminer, uygulama gibi çalışma ve etkinlikleri,
çç) Yerinde uygulama: Öğrencinin, öğrenim görmüş olduğu programın gereği olarak,
normal eğitim ve öğretim süreleri dışında, ilgili program kazanımlarında tanımlanmış ve öğrencinin alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri ilgili olduğu iş alanında da pekiştirmesini öngören öğrenme ve uygulama etkinliği ile öğrencinin ders aldığı yarıyıl içerisinde o yarıyıl
dersleri ile ilişkilendirilmiş ve haftalara bölünmüş olarak ilgili olduğu iş alanında gerçekleştirdiği bir öğrenme ve uygulama faaliyetini,
dd) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ee) Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ff) Yüksekokul: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı yüksekokulları,
gg) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması zorunlu olan dersi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar
Öğrenim süreleri ve toplam krediler
MADDE 5 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil veya Türkçe hazırlık bölümünde geçen eğitim
süresi hariç olmak üzere, meslek yüksekokullarının ön lisans programlarını tamamlamak için
normal öğrenim süresi iki eğitim-öğretim yılı olup, öğrenci iş yüküne bağlı olarak tamamlanması gereken toplam kredi miktarı 120 AKTS’dir. Fakülte ve yüksekokulların lisans programları, ön lisans düzeyini içinde barındıran bütünleşik iki düzeyden oluşur. Bu programların ön
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lisans düzeyini tamamlamak için normal öğrenim süresi iki eğitim-öğretim yılı ve tamamlanması gereken toplam kredi 120 AKTS, lisans programlarının toplam süresi dört eğitim-öğretim
yılı olup, tamamlanması gereken toplam kredi 240 AKTS’dir.
(2) Kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her
dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmadan ön lisans programlarını tamamlamak
için tanınan azamî öğrenim süresi dört eğitim-öğretim yılı, lisans programlarını tamamlamak
için tanınan azamî öğrenim süresi ise yedi eğitim-öğretim yılıdır.
(3) Eğitim ve öğretimlerini, programlar için belirlenen azamî sürelerde başarı ile tamamlayamayanların öğrencilik statüleri, ders ve sınavlara katılma ve tez hazırlama faaliyetleri
ile sınırlı olup, normal öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan devam eder.
(4) Bir yıllık yabancı dil hazırlık öğrenimi veya Türkçe hazırlık öğrenimi süresi programlar için belirlenen azamî öğrenim sürelerinin dışındadır. Yabancı diller hazırlık ve Türkçe
hazırlık programlarında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ilave süre ise azamî öğrenim
süresinden sayılır. Yabancı dil hazırlık ve Türkçe öğrenim süresi azami iki yıldır.
(5) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı geçirdikleri süre öğrenim
süresinden sayılır.
(6) Kayıt dondurma (izinli sayılma) süresi azamî öğrenim süresinden sayılmaz.
(7) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için
son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl/iki öğretim yılı; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları
dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.
(8) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle
ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem/son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı dersler
ile uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen
öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak
kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim
ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.
Akademik takvim
MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve
bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl en az on dört haftadan/yetmiş iş gününden oluşur. Senato, gerektiğinde, yarıyıllara ek olarak YÖK’ün onayı ile yaz öğretimi açılmasına karar
verebilir. Yarıyıl sonu sınavı ve bu sınavlara hazırlık süreleri ile staj gerektiren programlarda
staj süreleri, bu sürelerin dışındadır.
(2) Senato fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüler için ayrı ayrı akademik takvim belirleyebilir. Senato gerekli olması halinde belirlenen akademik takvimlerde değişiklik yapabilir.
Öğrenim ücreti
MADDE 7 – (1) Öğrenciler, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenen miktarda öğrenim ücretini öderler. Ayrıca yaz öğretimine katılan öğrenciler her yaz
dönemi için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücretini öderler. Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli öğrenim ücreti dışındadır ve Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca belirlenir.
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Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Üniversitenin öğretim dili Türkçe’dir. Üniversite tarafından teklif edilen ve YÖK tarafından onaylanan, bölüm ve programlarda yabancı dilde de öğretim yapılır.
Eğitim-öğretim
MADDE 9 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ders geçme esasına göre yapılır. Fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları itibarıyla sınıf geçme, dönem geçme veya diğer
usullerden hangisinin uygulanacağı Senato tarafından belirlenebilir. Öğretim süresince ders
programları, ilgili bölüm ve program kurullarının önerisi, fakülte, yüksekokul veya meslek
yüksekokul kurullarının uygun görüşü ve Senato kararı ile kesinleşir.
(2) Program tasarımı, ilgili programın amaç ve hedefleri doğrultusunda, program kazanımları, ders ve laboratuvar, ödev, proje, uygulama, atölye, staj, seminer, klinik çalışması,
tez ve benzeri diğer öğrenme faaliyetleri ile bunların içerik ve öğrenme çıktılarını, öğrenme,
öğretme, ölçme ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımları ile öğrencinin iş yüküne dayalı olarak
hesaplanan ve her eğitim-öğretim yarıyılı için 30 AKTS kredisi olacak şekilde gerçekleştirilir.
(3) Ders programlarında yer alan dersler, teorik derslerin yanı sıra laboratuvar, atölye,
klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama, endüstriye dayalı uygulama gibi sınıf içi ve dışı öğrenme ve uygulama
etkinliklerini kapsar. Dersler zorunlu, seçimlik ya da ön koşullu olabilir. Her öğrenci kayıtlı
olduğu programın zorunlu dersleri ile ders programında gösterilen türde ve sayıda seçmeli dersi
almakla yükümlüdür.
(4) Ders programlarında yer alan derslerin kredileri, 1 AKTS kredisi 25,5 saat öğrenci
iş yüküne karşılık gelecek şekilde belirlenir.
(5) Normal eğitim-öğretim süresinin dışında gerçekleştirilen ve staj yapılması zorunlu
olan ön lisans ve lisans programlarında, stajın, ders programında yer aldığı eğitim-öğretim yarıyılı/yarıyılları için 1 AKTS kredisine karşılık gelen iş yükü, ilgili program için zorunlu görülen
staj iş gününe bağlı olarak, 25,5 ile 29,5 saat arasındadır.
(6) Ders programları içerisinde yer alan tüm derslerin ve diğer öğrenme faaliyetlerinin
tanımları, EÖBS kapsamında belirtilmiş olan formata uygun olarak yapılır.
(7) Ders programlarında yer alan ve Senato tarafından uygun görülen bazı dersler, tamamen veya kısmen uzaktan öğretim/online yoluyla verilebilir.
Normal ve azamî öğrenci iş yükü
MADDE 10 – (1) Bir öğrencinin bir yarıyıldaki normal iş yükü 30 AKTS’dir. Düzensiz
öğrenciler için azamî iş yükü ise, derslerin açılmış olması kaydıyla normal iş yükünden fazla
olarak AKTS’sine bakılmaksızın bir ders ya da ders adedine bakılmaksızın 6 AKTS’lik ders
alabilirler. Düzensiz öğrenci; bulunduğu dönemin dışındaki yarıyıllardan ders alan öğrencidir.
Başarılı öğrenciler
MADDE 11 – (1) Genel not ortalamaları 3,00 veya daha yukarıda olan ikinci ve daha
yukarı sınıf öğrencileri, tüm dersleri almış ve başarmış olmaları ve azamî öğrenci iş yükünü
geçmemeleri koşulu ile bulundukları yılın bir üst yarıyılından/yılından danışmanlarının onayı
ile ders alabilirler.
Ders tekrarı
MADDE 12 – (1) Yıl veya yarıyıl sonu sınavları sonucunda, bulunduğu güz veya bahar
yarıyılı derslerinden FF, FD, NA, W, I, E notlarını alarak, bu derslerden başarısız olan öğrenciler, genel not ortalamalarına bakılmaksızın, bir sonraki yıl, dersin açıldığı yarıyılda, öncelikle
başarısız oldukları dersleri tekrarlamaları, daha sonra, var ise, bir önceki yıldan hiç almadıkları
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ders/dersleri almaları ve daha sonra da azamî öğrenci iş yükünü aşmamak koşulu ile bulundukları dönemin derslerini almaları gerekir. Ayrıca, öğrenciler, azamî öğrenci iş yükünü aşmamak koşulu ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, sadece DD ve DC notu aldıkları
dersleri tekrar alabilirler.
(2) Tekrarlanan dersler için, öğrencinin o derslerden daha önce almış olduğu nota bakılmaksızın, aldığı son not geçerlidir.
Ders muafiyeti ve intibak
MADDE 13 – (1) Daha önce bir yükseköğretim kurumuna devam ederek derslerden
geçer not alan öğrenciler, yeni kabul edildikleri bölümün programında yer alan eşdeğer derslerden muaf sayılabilirler. Bu öğrenciler, muaf olmak istedikleri dersler için, daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları resmi transkript ve muaf olmak istedikleri dersleri
belirtir bir dilekçeyle, bağlı bulundukları bölüm veya program başkanlıklarına, en geç Üniversiteye kayıt yaptırdıkları yılın eğitim-öğretim döneminin başladığı ilk hafta içerisinde başvurabilirler. Derslerden muafiyet kararı, ilgili yönetim kurulunca verilir. Yabancı dil hazırlık
öğrenimi veya Türkçe hazırlık öğrenimine devam eden öğrencilerin, muafiyet başvurusunu birinci sınıfa başlarken yapmaları gerekir.
(2) Ders muafiyeti ve intibak işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
Devam, devamsızlık ve sınav mazereti
MADDE 14 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının ders tanımlarında belirtilen tüm öğrenme faaliyetlerine
ve sınavlarına katılmakla yükümlüdürler.
(2) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren teorik dersler %70, uygulama ve laboratuvar derslerine ise en az %80 oranında devam etmek zorundadırlar. Öğrencilerin
devamsızlık durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından takibi yapılarak sisteme işlenir. Öğrenciler devamsızlık durumunu sistemden izler/izleyebilirler. Devamsızlık oranının teorik derslerde
%30’u, uygulama ve laboratuvar derslerinde ise %20’yi aşması halinde öğrenciye otomatik
olarak NA notu verilir ve öğrenci yarıyıl sonu sınavlarına giremez.
(3) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat
ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate
alınmaz.
(4) Bir dersi tekrar alan bir öğrenci, devamsızlıktan kalmamış ise, bu derse devam etmek zorunda değildir. Ancak, öğrenci proje, laboratuvar ve uygulamalı derslerde, ara sınav ve
benzeri çalışmalara katılmak ve devam şartını yerine getirmek zorundadır. Seçimlik dersten
başarısız olan öğrencilerden seçimlik dersini değiştiren veya seçimlik dersi değişenlerin devam
şartını yerine getirmeleri zorunludur.
(5) Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı
ve geçerli bir sebeple ara sınava giremeyen öğrencilere, yönetim kurulu kararı ile mazeret
sınavı hakkı verilir. Öğrencilerin, mazeretlerinin bitimini izleyen beş iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa veya müdürlüğe bildirmeleri gerekir. Ara sınavların dışında kalan sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez.
(6) Final sınavlarında başarısız olan öğrenciler ile final sınavına girme hakkı elde edenlerden, final sınavına giremeyen öğrencilere, başarısız oldukları her ders için ilgili dönem sonlarında bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavında alınan not, final sınavı notu yerine
geçer. Yaz öğretimi için mazeret ve bütünleme sınav hakkı verilmez.
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Yabancı dil
MADDE 15 – (1) Yabancı dille öğretim yapılan programlar dahil eğitim-öğretim programlarının her biri için öğrencinin mezun olduğunda ulaşması beklenen yabancı dil yeterlilik
seviyesi, TYYÇ’de belirlenmiş olan yabancı dil seviyesinin altında olmayacak şekilde ilgili
programın program kazanımlarında belirlenir.
(2) Öğrencilerin yabancı dil yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını belirlemeye
yönelik olarak yapılacak sınavlar her dönemin başında ilan edilen tarihlerde yapılır. Yeterlilik,
seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak
yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir
soru bankasından, her bir öğrenciye farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK tarafından belirlenen
esaslara göre yapılır.
Yerinde uygulama
MADDE 16 – (1) Yerinde uygulama yapılması zorunlu olan eğitim-öğretim programlarında öğrenciler tarafından yapılması gereken yerinde uygulama faaliyetleri ve bunların değerlendirilmesi, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.
(2) Staj yapılması zorunlu olan veya meslek kuruluşlarınca eğitimin ayrılmaz bir parçası
olarak kabul edilen eğitim-öğretim programlarında, normal eğitim-öğretim süresi içinde ancak
derslerin başlamasından önce süreklilik gösterecek şekilde, iki hafta süre ile yerinde uygulama
yapılır. Dersler başladıktan sonra yapılacak yerinde uygulamanın planlaması, bölüm ve programların ilgili kurulları tarafından ders planlarında gösterilmek suretiyle belirlenir. Gerek dersler başlamadan önce kesintisiz olarak gerçekleştirilen gerekse ders döneminde haftanın belli
gün/günlerinde yapılan yerinde uygulama faaliyeti, yerinde uygulamanın yapıldığı yarıyılda
diğer ders tanımları gibi amaç, hedef, öğrenme çıktıları, iş yükü ve AKTS kredileri ile ilişkilendirilerek tanımlanır.
(3) Yerinde uygulama faaliyetlerini değerlendirme notu, başarılı (P) ve başarısız (F)
olarak tespit edilir ve genel not ortalamasına katılmaz.
Kalite güvencesi
MADDE 17 – (1) Üniversitede uygulanan tüm eğitim-öğretimle ilgili faaliyetlerin ve
bunların çıktılarının ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve sürekli iyileştirilmesine yönelik
iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve bu konuya ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim
Kalite Kurulunun belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatay, Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişimi
Yatay geçiş
MADDE 18 – (1) Yurt içi, yurt dışı ve Üniversite içi ön lisans ve lisans düzeyindeki
yükseköğretim programlarından Üniversitenin lisans ve ön lisans bölümlerine yapılacak yatay
geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
(2) Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim süresi, öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda kullandığı süre göz önünde bulundurularak hesaplanır.
(3) Yatay geçiş yapan öğrenci, daha önceki üniversitesinden aldığı derslerden geçiş
yaptığı programdaki derslerle eşdeğer olanlardan ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutulur
ve bu derslerden almış olduğu notlar eşdeğerliği kabul edilen derslere aynen girilerek transkriptinde gösterilir ve genel not ortalamasının hesaplanmasına dahil edilir.
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Dikey geçiş
MADDE 19 – (1) Üniversitenin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin, yerleştikleri programlara intibak işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
(2) Bu öğrenciler, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer olanlar,
ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılır ve öğrencilerin almaları gereken derslere göre hangi
yarıyıla intibak ettirildiği tespit edilerek programa kaydı yapılır. Bu öğrencilerin muaf oldukları
lisans derslerine, ön lisansta almış olduğu ilgili dersin harf notu verilir. Dikey geçişle gelen
öğrencinin lisans ağırlıklı not ortalamaları ön lisans programında alarak lisans programında
intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.
(3) Yabancı dille öğretim yapılan programlarla zorunlu yabancı dil hazırlık bölümü bulunan programlarda; öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için, daha önce hazırlık
eğitimi almış ve başarılı sayılmış olsalar bile, Üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Bu
öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar. Dikey geçiş yapan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler.
(4) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamaları ön lisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan lisans dersleri ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.
Öğrenci değişimi ve ortak eğitim programları
MADDE 20 – (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin, yurt içinde veya yurt dışında
ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı
ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlü oldukları derslerin kredileri yerine sayılabilir.
(2) Bu öğrencilerin Üniversitedeki kayıtları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında
bulundukları süre içerisinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.
(3) Öğrenciler, değişim dönemi içinde kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, bu derslerin eşdeğeri olabilecek dersleri alırlar ve değişim çerçevesinde okudukları diğer
yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar.
(4) Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili bölümün
teklifi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, 22 nci maddedeki not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır.
(5) Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci onların yerine kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca onaylanan ve eşdeğer kabul edilen
dersleri alır.
(6) Değişim programındaki öğrenciler, öğrenim ücretini Üniversiteye öder.
(7) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla birlikte yürütülmek üzere ön lisans ve
lisans düzeyinde ortak programlar düzenlenebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınav, Değerlendirme ve Not Sistemi
Sınav ve değerlendirme
MADDE 21 – (1) Fakülte ve yüksekokullarda verilen derslerde; ara sınavlar, kısa süreli
sınavlar, ödev ve proje değerlendirme ve dönem sonu sınavları yapılır.
(2) Ara sınav yer ve tarihleri, bölüm ve program başkanlığının onayı alınarak sistemden
ilân edilir. Ara sınav dönemindeki sınav yeri ve tarih değişiklikleri Dekanın/Müdürün onayı
ile yapılır. Ara sınavlar dışındaki kısa süreli sınavlar, ödev ve proje değerlendirmeleri önceden
tarih belirlenmeden ilgili öğretim elemanınca yapılabilir.
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(3) Öğrencilerin, sınavlara önceden belirlenen tarihlerde ve yerlerde girmeleri, sınava
girerken yanlarında kimlik belgesi ile istenecek diğer belgeleri bulundurmaları gerekir.
(4) Dönem sonu sınavları; dekanlık/müdürlük tarafından belirlenen ve ilân edilen yer
ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek başarı notu, dönem başında belirlenen en az bir
ara sınav, bir ödev ve bir kısa sınavdan veya proje ve benzeri çalışmalardan alınan notların
ağırlıklı ortalamasının %60’ı ve dönem sonu final sınavının %40’ı alınarak hesaplanır. Ancak,
uzaktan eğitim şeklinde verilen derslerin başarı notu; örgün veya kontrollü olarak yapılan ara
sınavın %40’ı ve dönem sonu final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır. Yıl içi yapılan aktivitelerin ve final sınavının başarı notuna etki oranları EÖBS’deki ders tanımlarında belirtilerek
dönem başlamadan önce ilgili öğretim üyesince öğrencilere dönem başındaki ilk derslerinde
açıklanır. Dönem sonu sınavlarından 100 puan üzerinden 30 puanın altında not alanlar dersten
başarısız kabul edilir, dersten aldığı dönem içi notlar dikkate alınmaksızın FF notu verilir.
(5) Yerinde uygulama için ara sınav ve final sınavı yapılmaz. Sadece bu uygulamaya
ilişkin çalışmalar ile dosyalar incelenir ve bu inceleme sonucu (P) veya (F) notu verilir.
(6) Muafiyet sınavı yapılan derslerin başarı notu, 100 puan üzerinden değerlendirilir
ve 22 nci maddede belirtilen tabloya göre harf notuna dönüştürülür. Belirlenen harf notu sisteme
girilir ve ortalamaya dahil edilir.
(7) Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavı gerektirmeyen dersler, ilgili bölüm ve program
başkanlığınca belirlenerek ilgili kurulların ve Senatonun onayı alınır. Bu durumda, dönem sonu
başarı notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları da göz önünde bulundurularak ilgili öğretim elemanının da yer aldığı üç öğretim elemanından oluşan jüri tarafından değerlendirilerek harf
notu verilir. Değerlendirme sonucu devamsızlık hariç, eksik ve/veya düzeltme gerektiren öğrencilere (I) notu verilebilir. Bu durumdaki öğrencilere 22 nci maddenin dokuzuncu fıkrasının
(a) bendi hükümleri uygulanır. Bir ders ve o dersin uygulama ve/veya laboratuvarı ayrı ayrı
değerlendirilebilir.
(8) Dönem sonu notlarının öğretim elemanları tarafından sınavın yapıldığı tarihi izleyen
beş iş günü içinde sisteme girilmesi ve not listelerinin bağlı bulundukları bölüm/program başkanlıklarına ve dekanlıklara/müdürlüklere verilmesi gerekir. Dekan ya da müdürün her döneme
ait bütün not listelerinin orijinal kopyalarını, dönem sonu sınavlarını izleyen on beş gün içerisinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına göndermesi gerekir.
Notlar
MADDE 22 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından dönem
sonunda takdir edilen ham not, Senato tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde ve bağıl
değerlendirme esas alınarak ikinci fıkradaki eşdeğer harf notuna dönüştürülür.
(2) AKTS ve harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:
Katsayısı
Harf Notu
Puan
90-100
4,0
AA
85-89
3,5
BA
80-84
3,0
BB
75-79
2,5
CB
70-74
2,0
CC
60-69
1,5
DC
50-59
1,0
DD
40-49
0,5
FD
39 ve altı
0,0
FF
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(3) Üniversitenin notları AKTS notlarına dönüştürülürken aşağıdaki tablo kullanılır:
Üniversite Notu
AKTS Notu
AA
A
BA
BB
B
CB
CC
C
DC
D
DD
E
FD
FX
FF
F
(4) AKTS notları Üniversitenin notlarına dönüştürülürken aşağıdaki tablo kullanılır:
AKTS Notu
Üniversite Notu
A
AA
B
BA
C
CB
D
DC
E
DD
FX
FD
F
FF
(5) Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programındaki derslerde başarı
mutlak not sistemine göre yapılır. Derslerde başarı notu (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II,
Türk Dili I-II, Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk ve Etik dersleri hariç) 100 üzerinden
75(CB)’tir. 100 üzerinden 75’in altında alan öğrenciler o dersten başarısız (FF) sayılırlar. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II, İngilizce I-II, Girişimcilik ile Sosyal Sorumluluk ve Etik derslerinin başarı durumu ikinci fıkraya göre belirlenir.
(6) Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı AKTS ve harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:
Puan
Katsayısı
Harf Notu
90-100
4,0
AA
85-89
3,5
BA
80-84
3,0
BB
75-79
2,5
CB
00-74
0
FF
(7) Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı notlarını AKTS notlarına dönüştürürken aşağıdaki tablo kullanılır:
Program Notu
AKTS Notu
AA
A
BA
B
BB
CB
C
FF
F
(8) AKTS notlarını Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı notlarına dönüştürürken aşağıdaki tablo kullanılır:
AKTS Notu
Program Notu
A
AA
B
BA
C
CB
F
FF
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(9) Ayrıca, harf notlarının açıklamaları aşağıdaki şekildedir:
a) I: Eksik notu, derste başarılı olduğu hâlde, hastalık veya bir başka nedenle ders için
gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere, dönem sonu sınavının yapıldığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde, dersi veren öğretim üyesine verilecek belgelerin kabulüne bağlı
olarak verilir. Bir öğrenci; I notu aldığı dersten, akademik takvimde notların öğrenci bilgi sistemine girişi için son gün olarak belirtilen tarihten sonraki on beş gün içinde, eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi hâlde I notu, kredili dersler için FF, kredisiz dersler
için F notuna dönüşür. Ancak öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması durumunda,
ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine, ilgili yönetim kurulu bu süreyi, izleyen dönemin
kayıt süresinin başlangıcından bir gün öncesine kadar uzatabilir. Bu şekilde verilen I notunun
en geç kayıt süresinin başlangıcından bir gün önce harf notuna dönüştürülmesi gerekir. Aksi
halde I notu, FF notuna dönüşür.
b) NA: Devamsız notu; derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş olan öğrencilere verilir. NA notu alan öğrenciler final sınavına giremezler. Bu not yarıyıl
ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken FF notu gibi işleme alınır.
c) P: Not takdir edilmeyen kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
ç) F: Kalır notu, kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
d) W: Dersten çekilme notu; öğrencinin süresi içinde çekildiği derslere verilir. Bu not,
normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin programına aldığı dersten,
yarıyıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde kendi isteği ve dersten sorumlu öğretim elemanının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Öğrenci ilk yıl (birinci ve ikinci yarıyıl) derslerinden ve tekrarlamak zorunda olup, daha önce FD, FF, F ve NA notu aldığı derslerden çekilemez. Bu kural dersin zorunlu ya da seçimlik ders olmasına bakılmaksızın uygulanır. Normal
ders yükünün 1/3’ünden daha fazla dersten çekilme izni verilmez. Öğrenciye bir dönemde sadece bir ders olmak üzere öğrenimi boyunca ön lisans programlarında iki, lisans programlarında
ise altı dersten, dersi veren öğretim elemanının izni ve danışmanın onayı ile çekilme izni verilebilir.
e) E: Girilmemiş notu, değerlendirme işlemi yapılmamış, notu girilmemiş dersler için
verilir. Öğrenci derse yazılırken otomatik olarak E notu verilir ve öğretim elemanı dersi değerlendirinceye kadar E notu kalır. Dönem sonu sınav notu, diğer notlardan birine ilgili öğretim
elemanınca dönüştürülür, dönüşmemiş E notu FF notu gibi işlem görür.
(10) Bir dersten CC ve üstü not alan öğrenciler, o dersten doğrudan başarılı sayılır. Herhangi bir dersten DC veya DD notu alan öğrencilerin o dersten başarılı sayılmaları için; genel
not ortalamalarının lisans programları için üçüncü ve dördüncü yarıyıl başlarında en az 1,80,
beşinci ve altıncı yarıyıl başlarında en az 1,85, yedinci ve sekizinci yarıyıl başlarında en az
1,90, ön lisans programları için üçüncü yarıyıl başında en az 1,80, dördüncü yarıyıl başında en
az 1,90 olması gerekir. Dört yarıyıllık eğitim-öğretimini tamamlayan ön lisans öğrencileri ile
sekiz yarıyıllık eğitim-öğretimini tamamlayan lisans öğrencilerinin, genel not ortalamalarına
bakılmaksızın varsa FD, FF, NA, I, E, W notlu dersleri tekrar almaları gerekir. Bu öğrenciler
isterlerse DC ve DD notu aldıkları dersleri de danışmanlarının onayı ile tekrar alabilirler.
(11) Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerden, herhangi bir dersten devamsızlıktan dolayı kalmamış olmaları koşuluyla;
a) Diğer bütün derslerden başarılı olmuş ve sadece bir dersten FF veya FD notu olan
öğrencilere; tek ders sınav hakkı verilir. Ancak bu dersten AA bile alsa genel not ortalamasının
en az 2,00 olması mümkün olmayacak öğrencilere tek ders sınav hakkı verilmez. Tek ders sınav
hakkı, her final sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, ilgili yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır. Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için sınavına gireceği dersi belirtir bir
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dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurarak, tek ders sınav hakkını ilk kez kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için en az,
DD notu karşılığı olan 100 üzerinden 50 puan alması gerekir. Tek ders sınavından başarısız
olan öğrenciler başarısız oldukları bu ders için dilekçe ile başvurarak, her dönem sonu sınavlarının bitiminden sonra tek ders sınav hakkını kullanabilirler.
b) Almak zorunda olduğu bütün dersleri almış ve başarılı olmuş, ancak genel not ortalamaları 4,00 üzerinden 2,00’dan az olan ve genel not ortalamalarını yükseltmek isteyen; ön
lisans öğrencilerine son iki yarıyıl, lisans öğrencilerine son dört yarıyıl derslerinden istedikleri
bir dersten not yükseltme sınav hakkı verilir. Ancak öğrenci bu dersten AA bile alsa genel not
ortalaması 2,00 olmayacaksa bu öğrenciye not yükseltme sınav hakkı verilmez. Bu öğrenciler,
bir sonraki dönem ders yazılım işlemlerini yapmak zorundadırlar. Öğrencinin not ortalamasını
yükseltme sınavına girebilmesi için sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile başvurarak,
not yükseltme sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Not yükseltme sınav hakkı
her final sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte
yapılır.
c) Not yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bir dersten,
dilekçe ile başvurarak her final sınavı döneminde not yükseltme sınavına girebilirler.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 23 – (1) Bir sınavın sonucuna, ilân tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde sistemden doldurulacak form ile yazılı olarak ilgili dekanlığa veya müdürlüğe öğrencinin
kendisi tarafından itiraz edilebilir. İtirazın yapıldığı sınav sonucu, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen üç iş günü içinde yeniden incelenir. İnceleme sonucu öğretim elemanı tarafından yazılı ve gerekçeli olarak ilgili dekanlığa ya da müdürlüğe bildirilir. Dekanlık/Müdürlük itiraz sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı
olarak iletir.
Ağırlıklı not ortalaması
MADDE 24 – (1) Ağırlıklı dönem not ortalaması (DNO), bir öğrencinin bir yarıyılda
aldığı derslerin AKTS kredileri ile o derslerden aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından
elde edilen sayıların toplamının o dönem alınan AKTS kredi değerinin toplamına bölünmesi
ile elde edilen ve virgülden sonra iki basamak olarak gösterilen sayıdır. Genel not ortalaması
(GNO), öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm
veya programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Gerek
dönem ve gerekse genel not ortalamasının hesabında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar dikkate
alınır. Genel not ortalamasının hesaplanmasında, tekrar edilen derslerden en son alınan harf
notu kullanılır.
(2) Yerel krediye göre DNO; bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerin kredi değerleri
ile o derslerden aldığı harf notunun katsayısının çarpımından elde edilen toplam sayının, o yarıyılda alınan derslerin toplam kredi saatine bölünmesiyle hesaplanır. Elde edilen ortalama,
virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. GNO, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren
almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm veya programda geçerli olan derslerin tümü dikkate
alınarak aynı şekilde hesaplanır. Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasının hesabında
AA’dan FF’ye kadar verilen notlar dikkate alınır. Genel not ortalamasının hesaplanmasında,
tekrar edilen derslerden en son alınan harf notu kullanılır.
Mezuniyet ve diploma
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin mezun olması için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı öğrencileri
için 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekir. Üniversitenin eğitim-öğretim programlarındaki
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ders ve diğer çalışmaların tümünden başarı sağlayan öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca mezuniyetine karar verildikten sonra ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak diploması ve diploması ile birlikte İngilizce düzenlenmiş diploma eki verilir.
(2) Devam ettikleri programların adı, programlara ilk kayıt yaptırdıklarından farklı olacak şekilde değiştirilmesi durumunda öğrencilere, isterlerse, kayıt yaptırdıkları andaki program
adları ile diploma tanzim edilir. Diplomalara; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, mezuniyet
tarihi, diploma numarası ve mezuniyet dönemi yazılır. Diplomalarda, fakültelerde dekan ve
Rektör, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında Müdür ve Rektörün imzaları bulunur.
Yüksek onur ve onur öğrencileri
MADDE 26 – (1) En az normal ders yükü 30 AKTS almış olan öğrencilerden, bir akademik yılsonunda genel not ortalaması 3,50-4,00 arasında olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F
notu olmayan öğrenciler yüksek onur öğrencisi, bir akademik yılsonunda genel not ortalaması
3,00-3,49 arasında olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler onur öğrencisi
sayılırlar ve bunlara onur veya yüksek onur belgesi verilir.
(2) GNO’su 3,00-3,49 olan öğrenciler onur, 3,50 ve daha yüksek olanlar yüksek onur
öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum diplomalarında belirtilir ve diploma ekine işlenir.
Burslar
MADDE 27 – (1) İlgili kurulun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile kararlaştırılacak programlara burslu öğrenci kabul edilebilir.
Disiplin
MADDE 28 – (1) Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri,
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabulüne İlişkin Esaslar
Kontenjanlar
MADDE 29 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı, her yıl
Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek YÖK’e teklif edilir.
Öğrenci kabulü
MADDE 30 – (1) Üniversiteye, merkezi sınav sonucu yerleştirilen veya özel yetenek
sınavını kazanmış olan ve bunu geçerli belgelerle kanıtlayanlar ile gerekli koşulları sağlayan
yabancı uyruklular öğrenci olarak kabul edilir.
(2) Öğretim dili Türkçe olan bölümlere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin ön
lisans/lisans öğrenimlerine başlayabilmeleri için, Türkçe düzeyinin en az “B1” olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Bu düzeyde Türkçe bildiğini belgeleyemeyenler Üniversite tarafından yapılan Türkçe dil sınavına girmek zorundadırlar. Sınavda başarılı olamayan öğrenciler
Türkçe öğrenmek için Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde bir
yıl eğitim alırlar. Bu durumda olanlar, bir yıllık çalışma sonucunda Üniversite tarafından yapılacak yeterlilik sınavı sonucunda en az “B1” almak zorundadırlar. Türkçe yeterlilik sınavında
başarılı olamayan öğrencilere bir yıl ek süre verilir. Ek süre sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin kayıtları silinir. Türkçe yeterlilik düzeyi aşağıdaki şekildedir:
Açıklama
Türkçe Yeterlilik Düzeyi Puanı
A1
20-49
Türkçesi yetersizdir.
A2
50-59
Türkçesi yetersizdir.
B1
60-69
Türkçesi yeterlidir. Öğrenimine başlayabilir.
B2
70-79
Türkçesi yeterlidir. Öğrenimine başlayabilir.
C1
80-89
Türkçesi yeterlidir. Öğrenimine başlayabilir.
C2
90-100 Türkçesi yeterlidir. Öğrenimine başlayabilir.
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Kesin kayıt
MADDE 31 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre, ilân edilen süreler içinde kayıt bürosuna
bizzat başvururlar. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir
ve adres hatası nedeniyle yapılamayan tebligatlardan Üniversite sorumlu değildir. Öğrenci,
tebligat adresinde meydana gelen değişiklikleri en geç bir ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek zorundadır.
(2) Öğrenim ücretini süresinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Bu durumdaki öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Eksik belge veya posta
ile kesin kayıt yapılmaz. Ancak, belgelendirmek koşuluyla geçerli ve haklı sebepler veya beklenmedik hâllerde öğrenci adayları belirledikleri vekili aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. Özel
yetenek sınavı sonucu öğrenci alan bölümlere belirtilen gün ve saatte kaydını yaptırmayan
aday öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar alınır.
(3) Kesin kayıt için Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerden istenen belgeler, Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı tarafından Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. İstenen belgelerin
aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve âdli sicil kaydına ilişkin
olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(4) Öğrencilerin, kayıtlı bulunduğu fakülte veya yüksekokulun akademik takviminde
belirtilen süre içinde öğrenim harcı makbuzunu ilgili büroya teslim ederek ve ilgili yönetim
kurulunca kararlaştırılan usule uyarak ders kaydını yaptırmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlarını yenilerken bu belgelere ek olarak yabancı uyruklu öğrenci bilgi formunu
da doldururlar.
(5) 36 ncı maddede yer alan ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın zamanında kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl başarısız olmuş sayılır ve gelmediği süre öğrenim süresinden sayılır.
Ders kaydı ve kayıt yenileme
MADDE 32 – (1) Ders kayıtları; her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenci, o yarıyıl içinde alacağı dersleri, kayıt sırasında akademik danışmanıyla
görüşerek tespit ettikten sonra sistemden yapmak ve danışmanın yazılı onayını almak zorundadır.
(2) Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl öğrencilik haklarından yararlanamaz. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen, ancak mazereti ilgili
yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, bir kereye mahsus olmak üzere belirtilen ek süre
içinde geç kayıt yaptırabilir. Öğrenim ücretini ödediği halde süresi içinde kayıt yenileme formunu teslim etmeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.
(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği süreler azamî öğrenim süresine dâhildir. Azamî öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
(4) Eşdeğer ve kredisi uygun görülen dersler için ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler ile Üniversitenin Türkçe programlarına kayıt
yaptıran öğrencilerden, Türkçe programlar için yapılan yabancı dil muafiyet sınavı sonucunda
başarılı olanlar, muaf veya başarılı oldukları toplam kredi kadar üst yarıyıldan derslere yazılabilirler.
Akademik danışmanlık
MADDE 33 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye ilgili bölüm/program
başkanlığı tarafından bir akademik danışman atanır.
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(2) Akademik danışman, öğrencinin öğrenimiyle ilgili olarak öğretim süresi boyunca
öğrenciyi izler ve yol gösterir. Bölüm veya program başkanı; gerektiğinde öğretim elemanlarından, akademik danışmanı olduğu öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor
isteyebilir. Danışmanların çalışma esasları Senato tarafından belirlenir.
Özel öğrenci
MADDE 34 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya dışında başka bir yükseköğretim
kurumuna kayıtlı olup, Üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel
öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(2) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak
ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.
(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve
varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenen öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.
(4) Yabancı dil bilgilerini geliştirmek üzere hazırlık okuluna alınan özel öğrencilere,
başarılı olmaları durumunda aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belgedeki notun,
Üniversite tarafından belirlenen yeterlilik seviyesini belirten nota eşit veya üstünde olması ve
Üniversiteye yerleşmeleri hâlinde hazırlık sınıfından muaf sayılırlar.
(5) Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alan öğrencilerden, Üniversiteye merkezi
sınav veya özel yetenek sınavıyla kayıt yaptırma hakkına sahip olanlar ve kesin kayıt yaptıranlar, özel öğrenci statüsünde aldıkları derslerden ve öğrenim gördükleri programda yer alan
eşdeğer derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılabilirler.
Kimlik kartı
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ücretini ödeyen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Üniversite öğrencisi olduklarını
belirten ve geçerlik süresi bir yıl olan fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.
(2) Azamî öğrenim sürelerini doldurarak öğrencilik haklarından yararlanma hakkı olmayan öğrencilere sadece Üniversite içinde geçerli olacak ayrı bir kimlik kartı verilir.
ALTINCI BÖLÜM
Kayıt Dondurma, Kayıt Silme ve İlişik Kesme
Kayıt dondurma
MADDE 36 – (1) Öğrencilerin kaydı, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile haklı ve
geçerli sebepler ve ilgili yönetim kurulu kararı ile ön lisans programlarında en az bir yarıyıl,
en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört
yarıyıl dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğrenim ücreti, bir sonraki eğitim-öğrenim
ücretinden mahsup edilir. Bu süreler azamî öğrenim süresinden sayılmaz.
(2) Askerlik, hastalık, doğal afetler veya önceden bilinmeyen diğer sebeplerle, belgelendirilmesi şartıyla kayıt dondurulabilir.
(3) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremezler. Kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında ve ders kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir. Bu süreler bittikten sonra, ancak sağlık
sorunları, askerlik, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda başvuruda bulunulabilir. Bu nedenle
yapılacak başvurular için sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması ve bu rapor süresinin
kayıt dondurulacak yarıyılın zorunlu devam süresini kapsaması ve askerlik, afet ve benzeri durumların belgelendirilmesi gerekir.
Kayıt silme ve ilişik kesme
MADDE 37 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası almış olması.
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b) Açık öğretim programları hariç, aynı öğretim düzeyinde bir başka yükseköğretim
kurumunda kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi.
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının ve kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması veya yalan beyanla kayıt yaptırması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.
(2) Kendi isteği ile kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir.
(3) Kaydı silinen öğrenciye, durumunu gösteren bir belge ve lise diplomasının aslı verilir. Diplomanın tasdikli örneği ile kayıtta alınan diğer belgeler öğrenciye geri verilmez.
(4) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurumun yazısı ve ilişik kesme işleminin tamamlanması üzerine öğrencinin kendisine verilir veya
dizi pusulası ile birlikte yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna gönderilir. Belgelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.
(5) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan kayıt silmeye ilişkin hükümlerin
gerçekleşmesi halinde öğrencinin kaydı silinir.
Lisans öğrencilerine ön lisans diploması verilmesi
MADDE 38 – (1) Devletin şahsiyetine karşı işlediği cürümler sebebiyle hüküm giyenler
ile disiplin cezası alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılanlar hariç olmak üzere,
aşağıdaki durumlarda ön lisans diploması verilir:
a) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara
ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir
süre ile sınırlı değildir.
b) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının en az yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, müracaat etmek şartıyla yüksekokulların benzer ve uygun programlarına
intibak ettirilebilirler.
(2) Öğrenciler meslek yüksekokullarının intibak ettirildikleri yarıyıllarda kendileri için
tespit edilen dersleri almak, uygulamaları yerine getirmek ve bunlardan başarı sağlamak suretiyle meslek yüksekokulu mezunu sayılırlar. Bu öğrencilerin eğitim-öğretim programlarının
seçimi, başarı dereceleri, intibakları ve alacakları derslerin tespiti gibi işlemler, ilgili meslek
yüksekokullarının yönetim kurulu tarafından yapılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğretimine İlişkin Esaslar
Yaz öğretimi
MADDE 39 – (1) Yaz öğretiminin amaçları; Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarını
yaz aylarında da değerlendirmek, öğrencilerin normal dönemlerinde alamadıkları veya alıp başarısız oldukları derslerden başarılı olmalarına veya DD, DC notları ile başarılı oldukları dersleri tekrar alarak notlarını yükseltmelerine imkân sağlamak, bölümlerde meydana gelen öğrenci
yığılmalarını gidermek ve eğitim-öğretim verimini artırmak, GNO’ları 3,00 ve üzerinde olan
başarılı öğrencilerin hiç almadıkları bir üst sınıftaki derslerini alarak daha kısa sürede mezun
olmalarına imkân tanımak ve İngilizce hazırlık sınıfında yıl içinde başarısız olan öğrencilerin
başarılı olmalarına destek olmaktır.
(2) Yaz öğretimi; Üniversitede, eğitim-öğretim yılının normal iki döneminin dışında
kalan yaz ayları içinde düzenlenir. Yaz öğretimi isteğe bağlı olup, burslu öğrenciler de dâhil
olmak üzere tüm öğrenciler için ücretlidir. Her yıl için ödenmesi gereken kredi başına ücret,
Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir.
(3) Yaz öğretiminin başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından
sonra olacak şekilde akademik takvimde belirtilir.
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(4) Yaz öğretiminin süresi yedi haftadır. Bu süre, yaz öğretiminde yapılacak final sınavlarını kapsamaz.
(5) Yaz öğretiminde açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati
kadar ders yapılır.
(6) Yaz öğretiminde açılması öngörülen ön lisans ve lisans dersleri, ilgili program/bölüm
başkanlıklarınca belirlenir. Yaz öğretimi, belirlenen bu dersler esas alınarak, ilgili fakülte/yüksekokul
ve meslek yüksekokullarınca önerilir ve Senato kararının ardından, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından düzenlenerek öğrencilere duyurulur.
(7) Yaz öğretiminde ders alacak öğrencinin, kesin ders kayıt işlemlerini yaz öğretimi
başlamadan önce, Üniversite tarafından belirlenecek tarihler arasında tamamlaması gerekir.
(8) Bir öğrenci, yaz öğretiminde toplam 18 AKTS’yi geçmeyecek şekilde en çok üç
ders alabilir. Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme uygulanmaz.
(9) Yaz öğretiminde yer alan derslerin açılabilmesi için, gerekli olan en az öğrenci sayısı, Üniversite tarafından belirlenir. Kesin ders kayıtları sonunda, öğrenci sayıları tespit edilir
ve dersin açılıp açılmayacağına ilgili kurullar karar verir. Yeterli sayıda öğrencinin başvurması
hâlinde, yabancı dil hazırlık sınıfı için de yaz öğretimi yapılabilir.
(10) Bir ders, Senatoca belirlenen çerçevede, yaz öğretiminde açılamıyorsa, bölüm başkanınca, söz konusu dersin eşdeğerliği uygun görülmek kaydı ve ilgili yönetim kurulunun
kararı ile başka bir üniversiteden alınabilir ve aldığı not harf notu olarak öğrencinin transkriptinde gösterilir. Ancak dersin alınacağı üniversitenin ilgili bölümünün taban puanının, öğrencinin Üniversitedeki ilgili bölümüne kayıt yaptırdığı yıl itibariyle taban puanına eşit veya taban
puanından yüksek olması gerekir.
(11) Yükseköğretim kurumları ile YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenci olduğunu belgeleyen öğrenciler, Üniversitenin yaz öğretiminde açılan dersleri alabilirler.
(12) Yaz öğretiminde başarı değerlendirmesi, normal dönemlerde uygulanan yöntemlerle yapılır.
(13) Yaz öğretiminde her ders için en az bir ara sınav, bir ödev ve bir kısa sınavdan
veya proje ve benzeri dönem içi çalışmalardan alınan notların ağırlıklı ortalamasının %60’ı ve
dönem sonu final sınavının %40’ı alınarak hesaplanır. Ara sınav veya final sınavı yapılması
mümkün olmayan ders ve uygulamalar için ders ve uygulamanın niteliğine göre 21 inci maddenin altıncı fıkrasına göre bir değerlendirme yapılır.
(14) Yaz öğretimi derslerinden alınan tüm notlar transkriptte gösterilir. Söz konusu derslerden daha önce alınmış olan notlar, genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz; yaz öğretiminde alınan not, genel not ortalamasının hesaplanmasında kullanılır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları ile Yabancı Diller Bölümü
Amaç
MADDE 40 – (1) Bir ön lisans/lisans programında başarılı olan öğrencilere ikinci bir
ön lisans/lisans programına da devam hakkı verilebilir. Bir öğrencinin kayıtlı olduğu ana dal
programı dışında devam etme hakkı verilen ikinci bir programa, çift ana dal ön lisans/lisans
veya yan dal programı denir. Çift ana dal ön lisans/lisans ve yan dal programlarına ait uygulama
esasları, ilgili mevzuat çerçevesinde ve Senato tarafından belirlenir.
Yabancı diller bölümünde verilen eğitim-öğretim
MADDE 41 – (1) Yabancı Diller Bölümü hazırlık programlarında eğitim-öğretim, her
biri sekizer hafta olmak üzere dört dönemden oluşur. Dört dönemde toplam 896 saat ders yapılır. Haftalık ders saati 28’dir.
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(2) Her ara dönem içerisinde en az 1 ödev ya da proje, 1 kısa sınav, 1 ara sınav ve ara
dönem sonu final sınavı yapılır. Ara dönem final sınavının ara dönem başarı notuna katkısı
%40, ara dönem içerisinde yapılan diğer sınav, ödev ve projelerin ara dönem başarı notuna
katkısı ise %60’tır. Ara dönem içerisinde yapılan ara sınav, kısa sınav, ödev, proje ve benzerlerinin her birinin ara dönem içi başarıya katkısı ilgili koordinatörlük tarafından belirlenir ve
dönem başında öğrencilere duyurulur.
(3) Yabancı dil öğrenimi zorunlu olan öğrencilerin, her akademik yıl başlamadan önce
Üniversitenin Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca hazırlanan ve yürütülen YDYYS’ye girmeleri gerekir. Bu sınav neticesinde 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan öğrenciler yabancı
dil hazırlık programından muaf olurlar. Bu sınavda 70 puanın altında alan öğrenciler ilgili hazırlık programı tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde aldıkları puana göre seviye gruplarına yerleştirilirler. Bu sınava katılmayan veya sınavda başarılı olamayan öğrencilerin, yabancı
dil hazırlık programını takip etmeleri gerekir. Sınavın yapıldığı tarihten itibaren sınavın geçerlilik süresi geçmemiş olmak koşuluyla Senato tarafından belirlenen sınavlardan belirtilen başarı
puanını gösteren belgeleri ibraz eden öğrenciler hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar.
(4) Senato tarafından belirlenen sınavlara ilişkin belgelerden herhangi birine sahip olan
öğrenciler, YDYYS’den en az üç gün önce yabancı dil hazırlık programından muaf olmak istediğini belirten bir dilekçe ile belgelerini de ibraz ederek Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurabilir. Belgeleri Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunca
değerlendirilip uygun bulunan öğrenciler ilgili yabancı dil hazırlık programından muaf sayılır.
(5) YDYYS’den başarısız olan ve ibraz edilen belgeleri kabul edilmeyen öğrenciler ile
hazırlık programında eğitim-öğretim görmesi gereken öğrenciler, YDYYS’den almış oldukları
puanlara göre belirlenecek seviye gruplarında eğitim-öğretime başlarlar. Yabancı dil hazırlık
öğretiminin başladığı ilk iki hafta sonunda, yabancı dil program başkanlığı akademik nedenlere
bağlı olarak öğrencilerin seviye gruplarını değiştirebilir.
(6) En fazla üç yıl önceki akademik yılsonunda yurt içinde herhangi bir yükseköğretim
kurumunda yabancı dil hazırlık programına devam ederek başarıyla tamamladığını belgeleyen
ve başarı belgesini ibraz eden öğrenciler, ilgili yabancı dil hazırlık programından muaf tutulur.
Ancak, bu süreden önce alınmış yabancı dil hazırlık başarı belgesine sahip olan öğrencilerin
YDYYS’ye girmeleri gerekir.
Yabancı diller bölümü başarı değerlendirmesi
MADDE 42 – (1) İngilizce hazırlık eğitimindeki öğrencilerin başarı durumları; her ara
dönem içinde derslere katılımlarını, proje çalışmalarını, ortak olarak yapılan küçük ara sınavları, portfolyo çalışmalarını, ara dönem içi değerlendirmeleri ve her ara dönem sonunda yapılan
final sınavı ile akademik yılsonunda yapılan yılsonu sınavının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Öğrencilerin tüm değerlendirmeler sonucunda başarılı olabilmeleri için derslerin
%80’ine devam etmeleri zorunludur. Derslerin %80’ine devam etmemiş olan öğrenciler başarısız sayılırlar.
(2) Yabancı dil hazırlık eğitimi devam koşulunu sağlayan bir öğrencinin yılsonu başarı
durumu toplam 100 puan üzerinden aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Ara dönem final sınavının ara dönem başarı notuna katkısı %40, ara dönem içerisinde
yapılan diğer sınav, ödev ve projelerin ara dönem başarı notuna katkısı ise %60’tır. Ara dönem
içerisinde yapılan ara sınav, kısa sınav, ödev, proje ve benzerlerinin ara dönem içi başarıya katkısı ilgili koordinatörlük tarafından belirlenir ve dönem başında öğrencilere duyurulur.
b) Toplam 4 ara dönemin başarı puanlarının hazırlık programı başarı puanına katkısı
%70’tir. Her ara dönemin hazırlık dönemi boyunca yapılan değerlendirmelere ağırlıklı katkısı
%25’tir.
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c) Hazırlık programı eğitim-öğretim dönemi sonunda ayrıca bir hazırlık bitirme sınavı
yapılır. Sınavın yapılma yöntemi hazırlık programı koordinatörlüğünce belirlenir. Hazırlık bitirme sınavının hazırlık programı başarı puanına katkısı ise %30’dur.
(3) Hazırlık programlarını başarıyla tamamlayabilmek için hazırlık başarı puanının 70
ve üzeri olması gerekmektedir. Hazırlık başarı puanı olan 70 puan ve üzeri olmayan öğrenci
hazırlık programını tekrarlar.
(4) İngilizce Hazırlık Programında Hazırlık Bitirme Sınavı, TOEFL-IBT olarak yapılır.
Arapça, Rusça ve İspanyolca Hazırlık Programlarında Hazırlık Bitirme Sınavlarının nasıl yapılacağı koordinatörlüklerce belirlenir.
(5) Hazırlık programlarında yapılan derslerin %80’ine katılma zorunluluğu vardır. Sağlık dâhil olmak üzere belgeli ve belgesiz diğer mazeretlerle derslere katılamama oranı en fazla
%20’dir. Derslerin %20’sini aşan oranda devamsızlık yapan öğrenciler hazırlık programını tekrar ederler.
Yabancı dil hazırlık programında başarısızlık
MADDE 43 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim yapan ön lisans ve lisans programlarına/bölümlerine kayıtlı öğrencilerin, yabancı dil hazırlık eğitiminde bir yıl öğretim gördükten
sonra başarısız olmaları durumunda, kendileri diledikleri takdirde bir yıl daha yabancı dil eğitimini tekrar edebilirler. Başarısız oldukları takdirde, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenciler
tercih etmeleri durumunda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğer Türkçe
programa yerleştirilirler.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Mütevelli Heyeti, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 10/11/2014 tarihli ve 29171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ilk kez ders almış olan
birinci sınıf öğrencilerinin 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren not ortalamaları, Üniversiteye kayıt yıllarına bakılmaksızın AKTS kredisine göre hesaplanır. Daha önce ders almış,
ikinci sınıf ve üstü öğrencilerin not ortalamaları, 2011-2012 eğitim-öğretim yılına kadar hesaplandığı gibi, mezun oluncaya kadar yerel krediye göre hesaplanır.
(2) Ortalamaları yerel krediye göre hesaplanan bir öğrenci yaz öğretiminde toplam yerel
kredisi on ikiyi geçmeyecek şekilde en çok üç ders alabilir. Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma
ve dersten çekilme uygulanmaz.
(3) 10 uncu madde, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ve daha önceki yıllarda birinci
ve üst yarıyıllarda ders kaydı yaptırmış öğrencilere uygulanmaz.
(4) 22 nci maddenin beşinci fıkrası hükümleri 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ve izleyen
yıllarda kayıt yaptıran program öğrencilerine uygulanır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KORUMA UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çocuk: 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre 18 yaşını doldurmamış kişiyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Korunmaya ihtiyacı olan çocuk: Çocuk Koruma Kanununa göre bedensel, zihinsel,
ahlakî, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, istismar edilen ya da
suç mağduru olan çocuğu,
ç) Merkez: İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
f) Suça sürüklenen çocuk: Çocuk Koruma Kanununa göre kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu,
g) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içinde ilgili
anabilim dalları ve öncelikle Adlî Tıp, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk
ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalları ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili bilim dalları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak korunmaya ihtiyacı olan veya suça
sürüklenen çocukların tanı, tedavi, korunma ve tedavilerinin izlenmelerine dair uygulama ve
araştırmaların yapılacağı ortamı sağlamak.
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b) Üniversitenin hastanelerine başvuran, korunmaya ihtiyacı olan veya suça sürüklenen
çocukların istismardan korunması için ilgili mevzuat kapsamında gerekli tedbirleri almak, bu
çocukların tanı, tedavi, korunma ve tedavilerinin izlenmelerini gerçekleştirmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için Çocuk Koruma Kanunu ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) İlgili kurum ve kuruluşların talebi üzerine Anayasa ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olmak kaydıyla;
1) İstismara uğrayan çocukların tanı, tedavi ve izlenmelerini sağlamak,
2) Suça sürüklenen çocuğun cezaî sorumluluğunun belirlenmesi için gerekli olan ön
inceleme ve değerlendirmeleri yapmak,
3) Çocukların kronolojik yaşını ortaya koymaya yönelik çalışmalar yapmak,
4) Çocuğun soy bağının ortaya konması için danışmanlık yapmak ve ilgili laboratuvarlarla işbirliği içinde olmak,
5) Merkeze başvuran olgulara ait kayıtların standart bir şekilde ve tek elden tutulmasına
yönelik çalışmalar yaparak veri tabanı oluşturmak ve bu konuda diğer çocuk izlem ve koruma
merkezleriyle iletişim içinde olmak,
6) Korunmaya muhtaç olan veya suça sürüklenen çocuklar ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu konuda diğer çocuk izlem ve koruma merkezleri ile iletişim içinde
olmak,
b) Merkez amaçlarına yönelik olarak;
1) Üniversite içinde öğretim elemanı, öğrenci, hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik eğitim vermek, hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenlemek,
2) Eğitim programlarını yaygınlaştırarak, toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla
topluma yönelik eğitim çalışmaları yapmak,
3) Program ve projeler geliştirmek, bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek,
4) Danışmanlık hizmeti vermek,
5) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarına katılmak, bu etkinlikleri desteklemek ve bu
konuda ulusal ya da uluslararası düzeyde programlar düzenlemek,
6) Alanı ile ilgili basılı, görsel ve elektronik yayınlar yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarında çalışan öğretim
üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür
aynı şekilde tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden
Rektöre karşı sorumludur.
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(3) Merkezin faaliyet alanlarında çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından en
çok iki kişi Müdür tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
(4) Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar.
(5) Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından birisini vekil tayin
eder. Göreve vekâlet, altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversitenin altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür.
(3) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması
durumunda, Başkanın kullandığı oy doğrultusunda karar verilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları
belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idarî plân ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe
sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten
veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri hâlinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına
görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden aynı şekilde görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı şekilde yeni bir
üye görevlendirilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
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Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişarî bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet plânlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna
önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idarî açıdan bilgi vermek, deneyimlerini paylaşmak ve önerilerde bulunmak.
c) Merkez ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer
konularda önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Gizlilik
MADDE 13 – (1) Her olaya ilişkin bilgiler ve toplantı tutanakları ilgili mevzuat hükümlerine göre özel dosyalarda saklanır. Bu kayıt ve dosyalar, Merkezin ilgili çalışma birimlerinde özel yaşamın gizliliği ilkesine bağlı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre korunur.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No
İşyeri

: 2018/29
: Solentek Endüstriyel Tasarım ve Üretim San. ve Tic. A.Ş.
NOSAB Ihlamur Cad. No: 26 Nilüfer/BURSA
SGK Sicil No : 1167436.016
Tespiti İsteyen : Dev-Yapı-İş Sendikası
İnceleme
: Solentek Endüstriyel Tasarım ve Üretim San. ve Tic. A.Ş. unvanlı
işverenliğe ait 1167436.016 SGK sicil no’lu işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede;
işyerinde yürütülen asıl faaliyetin ve temel işin her türlü çelik konstrüksiyon imalatı ve demiryolu sektörüne yönelik her türlü ekip, ekipman tasarlamak ve üretmek olduğu, raylı sistem
taşıtları için vagon, kabin platformu ve çerçevesi üretiminin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin
İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Solentek Endüstriyel Tasarım ve Üretim San. ve Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe
ait 1167436.016 SGK sicil no’lu işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de
yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi
gereğince karar verilmiştir.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2018/2)
MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) En fazla yüzde 45’i; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında
gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cinsinden,
İmkân Dilimleri (%)
Katsayı
0-20
1,0
20-25
1,4
25-30
1,7
30-35
2,1
35-40
2,5
40-45
2,9
”
MADDE 2 – Bu Tebliğ 20/04/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
25/12/2013

28862

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

12345678910111213141516-

26/3/2014
25/7/2014
3/1/2015
12/3/2015
30/5/2015
29/8/2015
26/12/2015
9/1/2016
10/8/2016
7/9/2016
22/10/2016
1/11/2016
19/11/2016
26/11/2016
11/1/2017
8/11/2017

28953
29071
29225
29293
29371
29460
29574
29588
29797
29824
29865
29875
29893
29900
29945
30234
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
Esas No: 2018/27
Denizli C. BaĢsavcılığının 17/01/2018 tarih ve 2018/806 Esas sayılı iddianamesi ile sanık
Rahime DURSUN hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan TCK'nın 314/2. Maddesi
ile (TCK 314/3 maddesi delaletiyle ve 220/7. maddesi gereğince) 3713 Sayılı TMK.nun 5/1.
Maddesi, TCK'nın 53, 58/9 ve 63. Maddeleri gereğince kamu davası açılmıĢ, sanığın kovuĢturma
aĢamasında sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla Yabancı ülkede bulunduğu, kendisine
ulaĢılamadığı, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmediği takdirde
Ceza Muhakemesi Kanununun 248. Maddesi gereğince kaçak kararı verilerek öngörülen
tedbirlere hükmedileceği hususunun tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
SANIĞIN
T.C. Kimlik No : 30151429702
Adı Soyadı
: RAHĠME DURSUN
Baba Adı
: DURMUġ
Anne Adı
: BENNURE
Doğum Tarihi : 20/05/1988
Doğum Yeri
: ÇĠVRĠL
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU
Ġl
: Denizli
Ġlçe
: Merkezefendi
Mah./Köy
: Karaman
Cilt No
: 20
Aile Sıra No
: 475
Sıra No
: 42
Son ikametgah
Adresi
: Merkezefendi Mah. 1723 Sok. No: 23 Merkezefendi/DENĠZLĠ
3005

—— •• ——

Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
HÜKÜM ÖZETĠ
Esas No
: 2016/23
Karar No
: 2017/591
Sanık
: CENK SERĠN, NAĠL ve ġÜKRAN oğlu, 28.06.1966
ÇAYELĠ doğumlu, ANTALYA, MANAVGAT, TAġAĞIL
Mah./köy. Cilt no: 79, Aile sıra no: 11, Sıra no: 43 nüfusunda
kayıtlı.
Suç
: Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Yarar
Sağlama, Resmi Belgede Sahtecilik
Suç Tarihi
: 2008
Uygulanan Kanun Mad. : Türk Ceza Kanunu 204/1, 245/3
Verilen Ceza Miktarı
: 4 YIL HAPĠS, 100 TL ADLĠ PARA, VELAYET HAK.
VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY)
(TCK
53/1-c),
ĠNFAZ
SÜRESĠNCE
KAMU
HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a, d, e)
Karar Tarihi
: 15/12/2017
Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat
çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiĢ olduğundan, 7201 Sayılı
Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın
kesinleĢmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
3003
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
ESAS NO : 2018/595
SUÇ
: 213 sayılı Yasaya muhalefet.
SUÇ T.
: 2010, 2011 Yılları
SANIK
: MURAT KUN (Ġsmet oğlu Esma’dan olma 03/01/1973 doğumlu) 1517 Sokak
No: 128 Daire: 12 Konak/ĠZMĠR adresinde ikamet etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ġzmir 5. Asliye Ceza Mahkemesince verilen
29/01/2015 gün ve 2014/299 E. 2015/2 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine
4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü
gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi
Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının BOZMA, isteyen
05/01/2018 gün ve 19-2015/186355 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.
4035/1-1

—— •• ——

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
BALAST SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2018/215155
Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHĠSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi
: www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)
1 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı: Kadınhan-Horozluhan arası 73 Km yol yenilemesi iĢi
için Kadınhanı Ġstasyonunda 40.000 m3 balast alım iĢidir. (Teknik ġartnameye göre)
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale
Komisyonu BaĢkanlığı-AFYONKARAHĠSAR adresine ihale gün ve saati olan 29.05.2018 günü
saat 15.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHĠSAR adresinde
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup,
doküman bedeli KDV Dahil 250,00 TL’nin T. Vakıflar Bankası TR 60000 150015800
7288398248 hesap numarasına ödenmesine müteakip, TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Satın Alma ve
Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale Komisyon Bürosu GAR/
AFYONKARAHĠSAR adresinden temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
4081/1-1
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MUHTELĠF TAġINMAZLAR SATIġ YÖNTEMĠ ĠLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖzelleĢtirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taĢınmazlar, BaĢbakanlık
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde
―SatıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir.
Sıra
SatıĢa Konu TaĢınmaz

No

Geçici Teminat

Ġhale ġartname

Son Teklif

Bedeli (TL)

Bedeli (TL)

Verme Tarihi

15.000

100

16/07/2018

500.000

250

16/07/2018

100.000

250

16/07/2018

300.000

250

16/07/2018

100.000

250

16/07/2018

2.000.000

1.000

16/07/2018

200.000

250

16/07/2018

2.500.000

1.000

16/07/2018

100.000

100

16/07/2018

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, Ballıkpınar
1

Ġmar Mahallesi, 112864 ada, 1 no.lu
parselde kayıtlı 1.607 m² yüzölçümlü
taĢınmaz
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sorkun

2

Mahallesi, 2351 ada, 1 no.lu parselde
kayıtlı

10.178

m²

yüzölçümlü

taĢınmaz
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Side
3

(Kemer) Mahallesi, 533 ada, 10 no.lu
parselde kayıtlı 4.762 m² yüzölçümlü
taĢınmaz
Ġstanbul

4

ili,

BaĢakĢehir

ilçesi,

HoĢdere Mahallesi, 635 ada, 1 no.lu
parselde

kayıtlı

9.549,92

m²

yüzölçümlü taĢınmaz
Ġstanbul ili, Silivri ilçesi, Kavaklı
5

Mahallesi, 2976 no.lu parselde kayıtlı
5.120 m² yüzölçümlü taĢınmaz
Ġstanbul

6

ili,

Ümraniye

Küçükbakkalköy

Mahallesi,

ada,

parselde

3

no.lu

ilçesi,
3327
kayıtlı

18.689,22 m² yüzölçümlü taĢınmaz
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Türkbükü
7

Mahallesi, 254 ada, 63 no.lu parselde
kayıtlı

8.185,34

m²

yüzölçümlü

taĢınmaz
Muğla ili, Bodrum ilçesi, YahĢi
8

Mahallesi, 219 ada, 9 no.lu parselde
kayıtlı 64.134,59 m² yüzölçümlü
taĢınmaz
Muğla ili, Fethiye ilçesi, Kesikkapı

9

Mahallesi, 3144 ada 3 no.lu parselde
kayıtlı 1.287 m² yüzölçümlü taĢınmaz
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1 - Ġhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler yapmak suretiyle ―Pazarlık‖
usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık
görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak ―Açık Artırma‖ suretiyle
sonuçlandırılabilecektir.
2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koĢuluyla birden fazla ihaleye teklif verebileceklerdir.
Verilen teklifler birbiriyle iliĢkilendirilmeyecektir.
3 - Ġhalelere gerçek ve tüzel kiĢiler, Ortak GiriĢim Grupları (OGG), yatırım fonları ile
kuruluĢ belgelerinde taĢınmaz edinebileceklerine ve/veya ticari Ģirket sahibi olabileceklerine dair
hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecektir. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için
yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.
4 - Ġhaleye katılabilmek için her bir taĢınmaz için ayrı Ġhale ġartnamesi alınması ve
teklifler ile istenilen belgelerin Ġdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 KurtuluĢ-ANKARA
adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif
verme tarihi ve saatinden sonra Ġdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5 - Ġhalelere konu taĢınmazlara iliĢkin Ġhale ġartnamesi bedeli Ġdare’nin;
- T.Halk Bankası A.ġ. Ankara Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR250001200945200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
- T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Ankara Kamu Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri
Türk Lirası,
- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR220001500158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Katılımcının OGG olması
halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiĢ olması yeterlidir.) ile hangi
taĢınmaza iliĢkin Ġhale ġartnamesi alınacağı belirtilecektir.
Ġhale ġartnamesi için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmeyecektir.
6 - Ġhaleler, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabi olmayıp; Ġdare, ihaleleri yapıp
yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
7 - Ġdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir
tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce
duyurulacaktır.
8 - Ġhale konusu taĢınmazların; yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde kendi
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı
sermayeli Ģirketlere satıĢı, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer
mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, taĢınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını
önceden araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri yapmakla
yükümlüdürler.
9 - Ġhalelerle ilgili diğer hususlar Ġhale ġartnamelerinde yer almaktadır.
10 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
T.C. BaĢbakanlık
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı
Ziya Gökalp Caddesi, No:80, KurtuluĢ, 06600 ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat
Tel: (312) 585 81 10 Faks: (312) 585 83 54
Ġnternet Adresi: www.oib.gov.tr
4111/1-1
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BĠLGĠSAYAR SĠSTEMĠ VE EK DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:
Bilgisayar Sistemi ve Ek Donanımları alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname
eki esasları 20’nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2018/220623
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Beytepe/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42
c) Elektronik posta adresi
: bilars@hacettepe.edu.tr
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Bilgisayar Sistemi ve Ek Donanımları 1 sistem
b) Teslim yeri
: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma
Projeleri Koordinasyon Birimi
c) Teslim tarihi
: SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası
5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Toplantı odası
b) Tarihi ve saati
: 16.05.2018 ÇarĢamba günü saat 14.00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yeralan standart
forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi.
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4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından
sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ
olarak sunulacaktır.
4.3.1.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere
uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye
Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından 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 - 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 (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA)
görülebilir ve 50.- TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı - Sıhhıye ya da TR 1600 0150
0158 0072 9217 8645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin
makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 16.05.2018 ÇarĢamba günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
4059/1/1-1
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KRĠYOPREZERVASYON ÜNĠTESĠ SATIN ALINACAKTIR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:
Kriyoprezervasyon Ünitesi Alımı, 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki
esasları 20’nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası

: 2018/221086

1 - Ġdarenin
a) Adresi

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

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

: bilars@hacettepe.edu.tr

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

: Kriyoprezervasyon Ünitesi Alımı (1 Set)

b) Teslim yeri

: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma
Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi

: SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

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

b) Tarihi ve saati

: 16.05.2018 ÇarĢamba günü saat 14.30

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;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yeralan standart
forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
Ġstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler Ģunlardır:
a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler
c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından
sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ
olarak sunulacaktır.
4.3.2.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere
uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye
Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından 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.
4.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına iliĢkin belgeler ve bu belgelerin
taĢıması gereken kriterler:
4.4.1. Ġstekli firmaya ait ISO 9001:2008 standardına göre alınmıĢ kalite yönetim sistem belgesi
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4.4.1.1. Kalite sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen
belgelendirme kuruluĢları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu KarĢılıklı Tanınma
AntlaĢmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiĢ belgelendirme
kuruluĢları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluĢlarının, Uluslararası
Akreditasyon Forumu KarĢılıklı Tanınma AntlaĢmasında yer alan ulusal akreditasyon
kurumlarınca akredite edilmiĢ belgelendirme kuruluĢu olduklarının ve bu kuruluĢlarca düzenlenen
belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit
edilmesi gerekir. Ġhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir.
Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme
kuruluĢları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taĢıyan belge ve
sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale
tarihinde geçerli olması yeterlidir. ĠĢ ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması
yeterlidir.
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 (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA)
görülebilir ve 50.- TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı - Sıhhıye ya da TR 1600 0150
0158 0072 9217 8645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin
makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 16.05.2018 ÇarĢamba günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, 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 götürü
bedel sözleĢme imzalanacaktır.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
4059/2/1-1
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SU BUHARI GEÇĠRGENLĠK CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:
Su Buharı Geçirgenlik Cihazı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki
esasları 20’nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2018/224208
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası
5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Beytepe/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42
c) Elektronik posta adresi
: bilars@hacettepe.edu.tr
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Su Buharı Geçirgenlik Cihazı Alımı 1 adet
b) Teslim yeri
: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma
Projeleri Koordinasyon Birimi
c) Teslim tarihi
: SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Toplantı odası
b) Tarihi ve saati
: 16.05.2018 ÇarĢamba günü saat 15.00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yeralan standart
forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi.
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4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından
sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ
olarak sunulacaktır.
4.3.1.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere
uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye
Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından 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 - 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 (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA)
görülebilir ve 50.- TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı - Sıhhıye ya da TR 1600 0150
0158 0072 9217 8645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin
makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 16.05.2018 ÇarĢamba günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR
Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait; ―Yakuplu 361 Ada 7 Parselde ĠnĢa Edilen TaĢınmazda
B Blok 1. Bodrum 1 nolu, 1. Bodrum 3 nolu, Zemin Kat 6 nolu, Zemin Kat 8 nolu, 1. Normal Kat
9 nolu, 1. Normal Kat 11 nolu, 2.Normal Kat 14 nolu, 2. Normal Kat 16 nolu, 3. Normal Kat 17
nolu, 3. Normal Kat 19 nolu, 4. Normal Kat 22 nolu, 4. Normal Kat 24 nolu, 5. Normal Kat 25
nolu, 5. Normal Kat 27 nolu, 6. Normal Kat 30 nolu, 6. Normal Kat 32 nolu, 7. Normal Kat 33
nolu, 7. Normal Kat 35 nolu, 8. Normal Kat 38 nolu, 8. Normal Kat 40 nolu, 9. Normal Kat 41
nolu, 9. Normal Kat 43 nolu Bağımsız Bölümlerin SatıĢı‖ iĢi 22/05/2018 tarihine tesadüf eden
Salı günü saat: 14:00’da bağımsız bölüm sırasına göre 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45.
maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Beylikdüzü Belediyesi, BüyükĢehir Mahallesi Enver
Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/ĠSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31
2 - ĠĢin Adı
: ―Yakuplu 361 Ada 7 Parselde ĠnĢa Edilen TaĢınmazda
Bulunan ve AĢağıda Bilgileri Listelenen Bağımsız
Bölümlerin SatıĢı‖
3 - TaĢınmazlara ve Ġhaleye Dair Bilgiler:
a) Ġhalenin yapılacağı yer
: Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu,
BüyükĢehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2
Beylikdüzü/ĠSTANBUL
b) Ġhale Tarihi
: 22/05/2018
c) Evrak Teslimi Ġçin
Son Tarih ve Saat
: 21/05/2018 - 16:00
d) Satılacak TaĢınmazlar;
ADA
SIRA PARSEL

KAT

ODA BRÜT MUHAMMEN
NO SAYISI ALAN
BEDEL

GEÇĠCĠ TEMĠNAT
TUTARI (%3)

1

361/7

1. Bodrum

1

3+1

149,70

480.000,00 TL

14.400,00 TL

2

361/7

1. Bodrum

3

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

3

361/7

Zemin

6

3+1

155,25

510.000,00 TL

15.300,00 TL

4

361/7

Zemin

8

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

5

361/7

1. N. Kat

9

3+1

155,25

500.000,00 TL

15.000,00 TL

6

361/7

1. N. Kat

11

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

7

361/7

2. N. Kat

14

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

8

361/7

2. N. Kat

16

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

9

361/7

3. N. Kat

17

3+1

155,25

510.000,00 TL

15.300,00 TL

10

361/7

3. N. Kat

19

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

11

361/7

4. N. Kat

22

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

12

361/7

4. N. Kat

24

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

13

361/7

5. N. Kat

25

3+1

155,25

510.000,00 TL

15.300,00 TL

14

361/7

5. N. Kat

27

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

15

361/7

6. N. Kat

30

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL
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GEÇĠCĠ TEMĠNAT
TUTARI (%3)

16

361/7

6. N. Kat

32

3+1

155,25

550.000,00 TL

16.500,00 TL

17

361/7

7. N. Kat

33

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

18

361/7

7. N. Kat

35

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

19

361/7

8. N. Kat

38

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

20

361/7

8. N. Kat

40

3+1

155,25

550.000,00 TL

16.500,00 TL

21

361/7

9. N. Kat

41

5+2

270,25

820.000,00 TL

24.600,00 TL

22

361/7

9. N. Kat

43

5+2

270,25

850.000,00 TL

25.500,00 TL

4 - Ġhaleye Katılma ġartları ve Ġstenilen Belgeler
A) Kanuni ikâmetgâh belgesi.
B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
C) Oda belgesi veya nüfus cüzdan sureti;
a - 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 veya Nüfus Cüzdan Sureti
b - 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,
c - Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a - Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b - 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,
c - Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin
her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
E) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya iliĢkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
F) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde Ģartnameye ekli örneğine uygun olarak
ortaklarca imzalı ortak giriĢim beyannamesi vermesi.
G) Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun).
H) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun ―Ġhaleye Katılamayacak Olanlar‖ 6 ncı
maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.
Ġ) Yer Görme Belgesi.
ġartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye BaĢkanlığı ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü
BüyükĢehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2 Beylikdüzü/ĠSTANBUL adresinde
görülebilir ve 50,00-TL (Elli Türk Lirası) karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale Ģartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları
21/05/2018 Pazartesi günü Saat: 16:00’a kadar Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde ĠĢletme
ve ĠĢtirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Ġlan olunur.
4065/1-1
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29 ADET DĠJĠTAL PANORAMĠK RÖNTGEN CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
ihtiyacı "29 adet Dijital Panoramik Röntgen Cihazı", Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç
sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine ve idari hususlara uygun olarak ve ihale ek
Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı
alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf – iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 21/05/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif
mektuplarına belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4071/1-1
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR MATBAA MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi
Komutanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar matbaa malzemesi teknik Ģartnamelerine uygun
olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Kısım
No
1

2

Malzemenin Cinsi
Kapak Takma Makinesi
Otomatik Tel Spiral Takma ve
Kapama Ünitesi
Yarı Otomatik Delme Ünitesi
Masaüstü Tip Manuel Tel Spiral
Delme ve Takma Makinesi

Miktar
(Adet)
1

Ġhale Evrak Bedeli (Birden Fazla
Kısıma Teklif Verilmesi Halinde
130,00 TL Yatırılacaktır.)
130,00 TL

1
1

100,00 TL

1

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte, teknik Ģartnamelerinin, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 21.05.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik
Ģartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat
ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine
iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her
kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
4072/1-1
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KAġAR PEYNĠRĠ ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 10.000 kg KaĢar Peyniri alımı kapalı zarf ile
teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
2 - Ġhale 24.05.2018 PerĢembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı
salonunda yapılacaktır.
3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (Yüz Türk Lirası) bedelle Fabrikamız Satınalma
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4 - Nihai teklifler en geç 24.05.2018 PerĢembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız
Satınalma Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.
7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ.
Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle / ANKARA
Tel: (0312) 397 33 65-66

Faks: (0312) 397 33 74-71
4063/1-1

—————
TEREYAĞ ALIMI YAPILACAKTIR
1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 30.000 kg Tereyağı alımı kapalı zarf ile
teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
2 - Ġhale 22.05.2018 Salı günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı
salonunda yapılacaktır.
3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (Yüz Türk Lirası) bedelle Fabrikamız Satınalma
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4 - Nihai teklifler en geç 22.05.2018 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Satınalma
Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.
7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ.
Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle / ANKARA
Tel: (312) 397 33 65 – 66 Faks: (312) 397 33 74 – 71
4062/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4048/1/1-1
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4082/2/1-1

9 Mayıs 2018 – Sayı : 30416

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 105

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4060/1-1

Sayfa : 106

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2018 – Sayı : 30416

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4061/1-1

9 Mayıs 2018 – Sayı : 30416

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 107

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4050/1-1

Sayfa : 108

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2018 – Sayı : 30416

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4051/1-1

9 Mayıs 2018 – Sayı : 30416

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 109

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4052/1-1

Sayfa : 110

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2018 – Sayı : 30416

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4053/1-1

9 Mayıs 2018 – Sayı : 30416

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 111

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4054/1-1

Sayfa : 112

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2018 – Sayı : 30416

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4055/1-1

9 Mayıs 2018 – Sayı : 30416

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 113

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4056/1/1-1

Sayfa : 114

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2018 – Sayı : 30416

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4056/2/1-1

9 Mayıs 2018 – Sayı : 30416

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 115

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4057/1/1-1

Sayfa : 116

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2018 – Sayı : 30416

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4057/2/1-1

9 Mayıs 2018 – Sayı : 30416

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 117

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4058/1/1-1

Sayfa : 118

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2018 – Sayı : 30416

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4058/2/1-1

9 Mayıs 2018 – Sayı : 30416

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 119

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4058/3/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 120

9 Mayıs 2018 – Sayı : 30416

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2016/490444

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

ĠçiĢleri Bakanlığı / Sahil Güvenlik Komutanlığı

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Ġl/Ġlçe

Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen
Adresi

Caddesi Merasim Sokak No: 10 Tel-Faks
Bakanlıklar - Çankaya/ANKARA

Posta Kodu

06650

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

ANKARA/Çankaya
0 312 417 50 50
0 312 417 05 54
tedarik@sg.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Akay Metal Endüstrisi Sanayi ve Ticaret
Abdulkadir YELER
Ltd. ġti.

Adı/Unvanı

Güzelyalı Mahallesi Bağdat Caddesi

Adresi

No: 54/4 Pendik/ĠSTANBUL

T.C. Kimlik No.

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

014 040 8713

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Ġstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

1178-5

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

40630826694

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4103/1-1
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İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketinden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2017/641598

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Ġstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve
Ticaret A.ġ.

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Adresi

Ġstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu
Maddeler Gıda Sanayi ve Ticaret Ġl/Ġlçe
A.ġ.
Esentepe Mah. Mimar Sinan
Bulvarı No: 170/A Cebeci - Tel-Faks
SULTANGAZĠ/ĠST.

Posta Kodu

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

ĠSTANBUL/Sultangazi

0212 476 00 90
0212 476 00 99
ihe@ihe.com.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Megas DıĢ Tic. Lojistik Pazarlama San.
Murat ERTĠN
Tic. A.ġ.

Adresi

Atatürk Cad. Niyazi Bey Apt.
Alsancak Mah. ġehitler Cad. K.6 No: 18
No: 212 K.3 D.3 Alsancak Konak/
Konak/ĠZMĠR
ĠZMĠR

T.C. Kimlik No.

20189264406

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

Kordon V.D.: 613 077 0618

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Ġzmir Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

169585

6. Yasaklama
Süresi

(6)

Ay

Yıl

( )

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4064/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4080/1-1

9 Mayıs 2018 – Sayı : 30416

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 123

Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2018/67091
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

Adana ĠnĢaat Emlak Bölge BaĢkanlığı
KıĢla Mah. Ege Bagatur Bulvarı
No: 248
01330

Ġl/Ġlçe

ADANA / Yüreğir

Tel-Faks

322 352 13 57 / 322 359 89 48

E-Mail

-

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

ERGĠÇAY AKARYAKIT
OTOMOTĠV ĠNġAAT GIDA ÖZEL

Adı/Unvanı

EĞĠTĠM TĠCARET VE SANAYĠ

Kazim ÜÇÖZ

LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YeĢilyurt Mahallesi 2113 Sokak.

Adresi

No:39 A/A Merkez/ADIYAMAN

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

Ay

( )

-

-

11278466252

3550315007

-

Adıyaman Ticaret Sicili Müdürlüğü

-

4134

-

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4066/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2018/67091
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Adana ĠnĢaat Emlak Bölge BaĢkanlığı
KıĢla Mah. Ege Bagatur Bulvarı

Adresi

No: 248

Posta Kodu

01330

Ġl/Ġlçe

ADANA / Yüreğir

Tel-Faks

322 352 13 57 / 322 359 89 48

E-Mail

-

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

-

Yusuf ÜÇÖZ
YeĢilyurt Mah. 2113 Sok. No: 39/3

Adresi

Merkez Adıyaman

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

Ay

( )

-

11290465806

-

-

-

-

-

-

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4067/1-1
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ
KALDIRILMASINA ĠLĠġKĠN ĠLAN
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2018/44169

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

TÜRKĠYE ġEKER FABRĠKALARI A.ġ.

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
TÜRKĠYE ġEKER FABRĠKALARI A.ġ.
Adı

Ġl/Ġlçe

ANKARA/Çankaya

MithatpaĢa Cad. No: 14

Tel-

0 312 458 55 00

YeniĢehir/ANKARA

Faks

0 312 458 58 00

06100

E-Mail

Genel Müdürlüğü

Adresi

Posta Kodu

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

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Safa Tarım Anonim ġirketi
Büyükkayacık Mah. 20. Sok.

Adresi

No:31 Konya Organize San.
Bölgesi Selçuklu/KONYA

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Selçuklu V.D. / 736 007 6546

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf
Konya Sanayi Odası
Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

22773

6- Yasaklama Kararının

7-Yasaklama Kararının

8-Yasaklılık Kararının

Yayınlandığı Resmi Gazetenin

Kaldırılmasına ĠliĢkin Dayanak

Kaldırılmasına ĠliĢkin

Tarih ve Sayısı

ve Kapsamı

Bakanlık Onay Tarih ve Sayısı

03.04.2018 tarih ve 30380 sayılı

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ.

Resmi Gazete.

Yönetim Kurulu Kararı.

02.05.2018 tarih ve 2832/11
sayılı toplantıda alınan 7 sayılı
karar.

4104/1-1
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Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4115/1-1
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Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4114/1-1
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Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4112/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
DÜZELTME ĠLANI
4375 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununun 26’ncı maddesi gereğince, 2 (iki) yıl
süreyle bütün kamu kurum ve kuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilen
BarıĢ Sağlık Temizlik ve Dağıtım Hizmetleri Bilgi ĠĢlem Otomasyonu Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret
Limited ġirketi'nin 08.05.2018 tarihli ve 30415 sayılı Resmi Gazete'nin 108'inci sayfasında aslına
uygun olarak yayımlanan yasaklama formunda yasaklama süresi bölümü sehven "Ay (6)"
Ģeklinde yazılmıĢır. Anılan bölüm "Yıl (2)" Ģeklindedir.
Ġlanen duyurulur.
4113/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Kocaeli Ġli, Gebze Ġlçesi, 4075 ada, 3 parsel üzerindeki 791540 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen CME Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi Akif
AKA (Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada,
Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin 19.04.2018 tarihli ve E.2018/131 sayılı kararı ile ―dava konusu
iĢlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 21.05.2017
tarihli ve 30072 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Akif AKA hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlemin
sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 04.05.2018 tarihli ve 79027 sayılı Makam
Olur’u ile durdurulmuĢtur.
Ġlgililere duyurulur.
4043/1-1

—————

06.07.2017 tarihli ve 16468 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idarî veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması
talimatlandırılan, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Kontrol Elemanı, ĠnĢaat Mühendisi
Egemen ERGUN (Oda Sicil No: 56216) tarafından Bakanlığımız ve Çanakkale Valiliği aleyhine
açılan davada, Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin 05.04.2018 tarihli ve E.2018/81 sayılı kararı ile
―dava konusu iĢlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden,
09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Egemen ERGUN hakkında tesis edilmiĢ
olan idarî iĢlemin yürütülmesi 02.05.2018 tarihli ve 77705 sayılı Makam Olur’u ile
durdurulmuĢtur.
Ġlgililere duyurulur.
4044/1-1

—— • ——

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:
1 - Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde boĢ bulunan kadrolarına 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri
doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Profesör adaylarının;
özgeçmiĢlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta
Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını,
Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten
Doktora ve Yüksek Lisans çalıĢmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve
bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiĢ ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet
CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne baĢvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar
haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik
Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiĢ, yayın listesi ve kamu
kurumlarında çalıĢmıĢ ya da halen çalıĢmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).
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3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Doçent adaylarının;
özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi,
Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel ÇalıĢma ve
yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiĢ ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4
adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne baĢvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar
haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik
Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiĢ, yayın listesi ve kamu
kurumlarında çalıĢmıĢ ya da halen çalıĢmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).
4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Dr. Öğretim Üyeleri
adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiĢ, Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı
Fotokopisi varsa yabancı dil baĢarı belgesi ile kamu kurumlarında çalıĢmıĢ ya da halen çalıĢmakta
olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel ÇalıĢma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte
özgeçmiĢ ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine
baĢvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora
Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa
yabancı dil baĢarı belgesi ile birlikte özgeçmiĢ, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalıĢmıĢ ya da
halen çalıĢmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).
5 - Ġlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beĢ) gün içerisinde; NiĢantaĢı Üniversitesi
Maslak 1453 Kampüsüne Ģahsen dilekçe ile baĢvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde
yapılmayan veya posta ile yapılan baĢvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
ADRES:
NiĢantaĢı Üniversitesi
Maslak Mah. Söğütözü Sok. No. 20 Y Maslak 1453 Sarıyer/ĠSTANBUL
Telefon: 0 212 210 10 10
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DOÇ.DR.

1
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ÜYESĠ

1

EKONOMĠ

PROF.

1

GAZETECĠLĠK

DR. ÖĞR.
ÜYESĠ

1

ĠletiĢim
doktorasını
olmak.

PSĠKOLOJĠ

DR. ÖĞR.
ÜYESĠ

1

Klinik Psikoloji alanında
doktorasını tamamlamıĢ
olmak.

ÖZEL ġARTLAR
Doçentliğini
yönetim
stratejisi alanında yapmıĢ
olmak.
Ġlgili
alanda
sanatta
yeterliğini almıĢ olmak ya
da
doktorasını
tamamlamıĢ olmak.
Ġktisadi
geliĢme
ve
uluslararası
iktisat
alanında
doçentliğini
almıĢ olmak.
alanında
tamamlamıĢ

(*) (23 Mart 2016 Resmi Gazete Sayı: 29662) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelikte
belirtilen Ģartları sağlıyor olmak.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 06.04.2018 - 205
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 06.04.2018 - 3222
KAYSERĠ
Yozgat Ġli, Boğazlıyan Ġlçesi, Abdilli Köyünde bulunan, Devletin Hüküm ve Tasarrufu
Altındaki Kadastro Harici taĢlık alanda yeralan ―Ġğdeyolu Tümülüsü‖nün kararımız eki 1/25000
ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/2000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I.
Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; bu alanlarda koruma amaçlı
imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke
kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve Kullanma
KoĢullarının geçerli olduğuna; kaçak kazıların sorunluları hakkında Yozgat Müze Müdürlüğünün
16.06.2017 gün ve 826 sayılı yazısıyla yasal iĢlem baĢlatıldığı anlaĢıldığından yasal iĢlem
baĢlatılmasına gerek olmadığına; adli iĢlemlerin tamamlanmasının ardından can ve mal güvenliği
tehlikesi arzeden 2. kaçak kazı çukurunun Yozgat Müzesi denetiminde yerel yönetimlerce
kapatılabileceğine; bu alanda daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik
önlemlerinin ilgili Kaymakamlıkça alınması ve söz konusu taĢınmazın belli aralıklarla kolluk
kuvvetlerince kontrol edilmesinin sağlanması gerektiğine karar verildi.
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Sayfa : 141

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 05.04.2018 - 204
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 05.04.2018 - 3197
KAYSERĠ
Kayseri Ġli, Develi Ġlçesi, Büyükkünye Mahallesi, 109 ada, 52 nolu mera parselinde
bulunan ―Büyükkünye Kaya Mezarları‖nın kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada
koordinatlandırıldığı ve 1/6000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece arkeolojik
sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 109 ada, 52 parselin tapu kütüğü beyanlar
hanesine ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve
28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür
Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği verilmesine; bu alanlarda
koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658
sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve
Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna; kaçak kazı çukurlarının sorumluları hakkında Kayseri Ġl
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.05.2017 gün ve 1588 sayılı yazısıyla yasal iĢlem baĢlatıldığı
anlaĢılmıĢ olup tekrar yasal iĢlem baĢlatılmasına gerek olmadığına; can ve mal güvenliği tehlikesi
arzeden kaçak kazı çukurunun adli makamların uygun görüĢü alındıktan sonra Müze Müdürlüğü
denetiminde yerel yönetimlerce kapatılabileceğine; Kurulumuzun 22.02.2013 gün ve 522 sayılı
kararıyla 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Satı Köyü Arkeolojik YerleĢimi içerisindeki
kaçak kazının sorumluları hakkında Develi Cumhuriyet BaĢsavcılığının 07.03.2017 gün ve
2016/1522 sayılı yazısıyla yasal iĢlem baĢlatıldığı anlaĢılmıĢ olup tekrar yasal iĢlem
baĢlatılmasına gerek olmadığına; can ve mal güvenliği tehlikesi arzeden kaçak kazı çukurunun
adli makamların uygun görüĢü alındıktan sonra Müze Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlerce
kapatılabileceğine; bu alanlarda daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli
güvenlik önlemlerinin ilgili Kaymakamlıkça alınması ve söz konusu taĢınmazın belli aralıklarla
kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesinin sağlanması gerektiğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 06.04.2018 - 205
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 06.04.2018 - 3221
KAYSERĠ
Yozgat Ġli, Merkez, Kırım Köyünde bulunan, 101 ada, 202 orman parselinin bir kısmında
yeralan ―Kırım Kalesi‖nin kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/5000
ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil
edilmesinin uygun olduğuna; 101 ada, 202 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine ―bir kısmı I.
derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve
Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı
imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke
kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve Kullanma
KoĢullarının geçerli olduğuna; sit alanına zarar vermemek koĢuluyla 1.derece arkeolojik sit
sınırları dıĢında maden arama çalıĢması yapılabileceğine; yapılacak olası hafriyat çalıĢmaları
sırasında herhangi bir buluntuya veya kalıntıya rastlanması durumunda 2863 sayılı yasanın 4.
maddesi uyarınca çalıĢmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara
veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine haber verilmesi gerektiğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2018 - 206
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 25.04.2018 - 3234
KAYSERĠ
Yozgat Ġli, Yerköy Ġlçesi, KömüĢören Köyü, 105 ada, 9 numaralı mera parselinin bir
kısmında bulunan ―Attepe Düz YerleĢimi‖nin kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada
koordinatlandırıldığı ve 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece arkeolojik
sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 105 ada, 9 parselin tapu kütüğü beyanlar
hanesine ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve
28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür
Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği verilmesine; bu alanlarda
koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658
sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve
Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna; ayrıca söz konusu taĢınmazların sit alanı dıĢında kalan
kısımlarında mera vasfının devam etmesinde 2863 sayılı yasa kapsamında bir sakınca olmadığına
karar verildi.

4008/1-1

Sayfa : 144

RESMÎ GAZETE

9 Mayıs 2018 – Sayı : 30416

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
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KARAR
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2018/11658 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının
Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2018/11685 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların
Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri
Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere
İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
2018/11691 Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Yolcu Taşımacılığı Hizmeti
Verilecek Demiryolu Hatlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
2018/11692 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2018/11693 Saraycık İçme Suyu Grubundan İstifade Eden Bazı Köylerin Çankırı
Belediyeleri Su ve Hizmet Birliğine Katılmalarının Zorunlu Hale
Getirilmesi Hakkında Karar
2018/11694 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci
Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002
Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar
YÖNETMELİKLER
–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Aydın Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/29)
–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Sayı: 2018/2)
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38
41
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2018 Tarihli ve 2014/11770 Başvuru Numaralı
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2018 Tarihli ve 2014/19349 Başvuru Numaralı
Kararı

43
57

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
77
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
78
c - Çeşitli İlânlar
101
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
148
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www.bbasimevi.gov.tr
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