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YÖNETMELİKLER

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/2013 tarihli ve 28864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin

Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci

maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kayıt hakkı kazanan kişi için aynı düzeyde başka bir örgün programda kayıtlı ol-

mamak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Dersler; teorik, pratik, laboratuvar uygulama, klinik uygulama, alan ve benzeri ça-

lışma programları şeklinde verilir. Klinik uygulamalar, Fakülte bünyesinde bulunan kliniklerde

yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Klinik uygulama programları, akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili

süresini aşabilir. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.

Öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüle-

ceği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği esaslara uygun olarak Senato tara-

fından belirlenir. Yönetim Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime

uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, klinik uygulama programı ve grupları akademik

yıl başlangıcında Dekanlık tarafından ilan edilir. İlgili anabilim dalının teklifi üzerine yılsonu

sınavından sonra yaz klinik uygulama programları düzenlenebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Eğitim ve öğretim planları; Yönetim Kurulunun önerisi ve Senato-

nun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl boyunca

uygulanacak teorik ve pratik dersleri ve klinik uygulamaları kapsayan planlardır. Planlar, ders-

lerin başlamasından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Fakültede dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler,

seçmeli dersler, uygulamalı dersler, klinik uygulama dersleri, yaz klinik uygulamaları ve ders

kurulları gibi öğretim etkinliklerinden oluşur. Bunlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
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a) Mesleki zorunlu dersler; Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda

oldukları derslerdir. Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik

dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendinde yer alan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Yabancı Dil dersleri olup her

biri en az iki yarıyıl süreli olacak şekilde planlanır.

c) Seçmeli dersler; öğrencilerin istekleri göz önüne alınarak, Yönetim Kurulunun teklifi

ve Senatonun kararıyla belirlenen derslerdir. Bu dersler mesleki seçmeli dersler ve genel seç-

meli dersler şeklinde olabilir. Her yarıyılda kaç kredilik seçmeli ders alınacağı Yönetim Kuru-

lunca belirlenip Senato tarafından onaylandıktan sonra akademik yıl başlangıcında ilan edilir.

Genel seçmeli dersler, Üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokullarından da alınabilir.

ç) Uygulamalı dersler; mesleki zorunlu ders statüsündedir. Uygulamalı derslere ilişkin

esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Fakültede uygulamalı derslerde her öğrencinin, her yıl belirli sayıda ve kalitedeki

uygulamalı çalışmayı öngörülen sürede yapması veya verilen telafi süresinde tamamlaması ve

teslim etmesi zorunludur. Akademik yılbaşında ilgili anabilim dalı, yaptırılacak telafi süresini

ya her bir uygulamalı çalışmanın sonunda veya dönem sonunda gerçekleştirmek üzere ilan

eder.

2) Uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafın-

dan ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Bu çalışmaları, verilen telafi süresinde de tamam-

layamayan öğrenci, yılsonu sınavına alınmaz. İlgili anabilim dalı bütünleme sınavı öncesi ça-

lışmalarını tamamlayamamış öğrenciler için yeni bir telafi süresi açar. Bu telafi süresinde de

çalışmalarını tamamlayamamış öğrenciler bütünleme sınavına alınmaz ve o dersi başaramamış

sayılır. O uygulama dersini bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

d) Klinik uygulama dersleri; mesleki zorunlu ders statüsünde olup dördüncü ve beşinci

akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzeri

uygulamalarıdır. Ayrıca; diş hekimliği meslek eğitimi klinik çalışmalarında hasta üzerindeki

uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından belirlenir

ve akademik yıl başlamadan ilan edilir. Herhangi bir klinik uygulamadan devamsız olan öğ-

renciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında bu klinik uygulama dersini tekrar ederler. Klinik

uygulamalarda o akademik yıl içerisinde hasta üzerindeki uygulamalı çalışmalardan başarılı

olan öğrenciler, klinik uygulama boyunca ve/veya sonunda klinik uygulama dersi sınavlarından

da başarılı oldukları takdirde ilgili klinik uygulamadan başarılı olmuş sayılır. Başarılı olamayan

öğrenciler başarısız oldukları klinik uygulamalı ders sayısı beşi geçmiyorsa yaz klinik uygu-

lamasına kalır.
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e) Yaz klinik uygulamalarında; herhangi bir klinik uygulamanın devamını sağlamış,

ancak uygulama süresince yükümlülüklerini tamamlayamamış öğrencilere en fazla beş klinik

uygulama için, Dekanlık tarafından belirlenen program dâhilinde, yılsonunda pratik uygula-

maları gerçekleştirir. Yaz klinik uygulamaları içerisinde de klinik sınavları gerçekleştirilir. Yaz

klinik uygulama süresi normal klinik uygulamanın süresinin yarısı kadardır. Öğrencinin yü-

kümlülüklerini yerine getiremediği klinik uygulama sayısının beşten fazla olması halinde fazla

klinik uygulamalar ve yaz klinik uygulama programı sonrasında da başarısız olunan klinik uy-

gulamalar, bir sonraki yıl tekrarlanır ve dördüncü sınıfta bulunan öğrenci bir üst sınıfa geçemez.

Yaz klinik uygulamalarından başarısız olan beşinci sınıf öğrencisinin bir sonraki eğitim-öğretim

yılında bir klinik uygulama grubuna intibakı yapılır. Tekrarlayan başarısızlıklarında bir sonraki

yılı beklemeksizin takip eden klinik uygulama grubuna intibakı yapılır.

f) Ders kurulları; birden fazla anabilim dalı, bilim dalı veya programa ait derslerin bir-

likte yürütüldüğü derslerdir. Ders kurullarındaki çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısını ku-

ruldaki anabilim dalları birlikte belirler. Ders kurullarındaki başarı ölçütleri, klinik uygulamaları

ve yaz klinik uygulamalarını tanımlanan kurallarla aynıdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının

(a), (c), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınav, yılsonu sınavı, klinik uygulama sınavları, bütünleme sınavı,

tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar; yazılı, sözlü, her ikisi bir-

den veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapı-

lacağına ve uygulama ve benzeri klinik çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili dersten

sorumlu anabilim dalı ya da dallarının önerisi ile Yönetim Kurulu karar verir.”

“a) Ara sınav: Her teorik ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Pratik, preklinik

uygulama ve klinik uygulama derslerinin sınavları tek final sınav şeklinde olabilir veya De-

kanlığın ilan edeceği şekilde ara sınav yapılabilir. Tüm ara sınavların, derslerin bitiminden bir

hafta öncesine kadar tamamlanmış olması gerekir. Ara sınav dışında, başarı notuna esas olmak

üzere; kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, klinik hasta başında

tedavi ve değerlendirme sınavları, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir.

Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi ile Yönetim

Kurulunca belirlenir. Programda yer alan derslerden bir günde en çok üç dersin ara sınavı ya-

pılır. Ancak, Yönetim Kurulu bu sayıda değişiklik yapma yetkisine sahiptir.”

“c) Klinik uygulama sınavları: Klinik uygulama sınavları sadece pratik uygulama, sa-

dece teorik sınav, sadece yazılı sınav ya da bunların birkaçının birlikte yapılması şeklinde ola-

bilir. Klinik uygulama sınavlarının o dersin başarısına etkisi en çok %40 oranında olur. Klinik

uygulama faaliyetlerinin ders notuna etkisi %60’tan az olamaz.
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ç) Tek ders sınavı: Bütünleme sınav sonuçlarına göre klinik uygulama dersleri hariç ol-

mak üzere en çok bir dersten sınıfta kalan öğrenciye tek ders sınavı hakkı verilir. Tek ders sınav

hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra üç iş günü

içerisinde Dekanlığa yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanır. Bu süreler sonunda ve-

rilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılmaz. Bu sınavlardan alınan not, ara sınav şartı aran-

maksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. Bu sınavlar Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte

yapılır. Başarılı olamayanlar kanuni süreler içerisinde bu dersi tekrar ederler.

d) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yılsonu sınavından en az on

dört gün sonra yapılır. Bu sınava, yılsonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girme-

yen, yılsonu sınavına girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan veya yılsonu sınavına girme

hakkına sahip olmayıp ilgili anabilim dalı tarafından akademik yılbaşında ilan edilen kriterlere

göre telafi süresinde pratik uygulamalarına katılıp başarılı olan öğrenciler girebilir. Ayrıca klinik

uygulamalarda, akademik yılın başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamam-

layamadıkları için dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, eksik kalan ödevlerini, ilgili dersin

yılsonu sınavı tarihine kadar başarılı olarak tamamlayamadıkları takdirde yılsonu sınavına gi-

remezler. Öğrenciler; yılsonu sınavı sonrasında ve bütünleme sınavından önce ilgili anabilim

dalı tarafından akademik yılbaşında ilan edilen şartlara göre klinik uygulamalarına katılmak

ve başarılı olmak kaydıyla yalnız bütünleme sınavına girerler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1)

numaralı alt bendi ile (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (3) ve (4) numaralı

alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“1) AA, BA, BB, CB, CC başarılı, DC, DD şartlı geçer; sadece ortak zorunlu derslerde

öğrencinin yıl ağırlıklı not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise başarılı, değilse başarısız, FD, FF,

başarısız notları, (Ortak zorunlu derslerde ve seçmeli derslerde ders geçme esası uygulanır. Bir

üst döneme geçmede ortak zorunlu derslerin ve seçmeli derslerin başarısı göz önünde bulun-

durulmaz.)”

“5) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya

herhangi bir yükseköğretim programında öğrenim görürken ÖSYM sınavına girerek yeniden

kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden kayıtlı oldukları prog-

ramda aldığı ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersleri,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Ağırlıklı not; bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çar-

pımı o dersin ağırlıklı notudur. Ancak ağırlıklı not hesaplamasında Senato farklı ölçütler belir-

leyebilir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Öğrenciler haklı ve geçerli mazeretleri ve sağlıkları ile ilgili neden-

lerle ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aldıkları belgelerini mazeretlerinin bitiminden

itibaren en geç beş iş günü gün içerisinde Dekanlığa vermek zorundadırlar. Haklı ve geçerli

nedenlerle mazeretleri kabul edilen öğrenciler, mazeretli oldukları süre içerisinde teorik ders,

ara sınav, dönem sonu ve bütünleme sınavlarına giremezler, laboratuvar ve uygulamalara ka-

tılamazlar, klinik çalışmaları yapamazlar.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SİNİRBİLİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sinirbilim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, görevlerine ve yönetimine

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sinirbilim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/12/2013 28864
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sinirbilim konularında bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme ve eğitim faali-

yetlerinin koordinasyonunu sağlamak,

b) Sinirbilim konularında öncelikli bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarını belirle-

mek, araştırmacıların bu konulara yönlendirilmesini ve teşvikini sağlamak,

c) Sinirbilim konularında araştırmalar için rekabete dayalı, etkin ve verimli araştırma

imkânları ve araştırma ortamı oluşturmak,

ç) Sinirbilim alanıyla ilgili olarak cerrahi bilimler, dâhili bilimler ve temel bilimler ara-

sında bilimsel işbirliğini sağlamak,

d) Sinirbilimleri konularında toplumsal ve sağlık açısından katma değer sağlayan pro-

jeler üretmek, bu tür projelere destek vermek ve danışmanlık yapmak,

e) Konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki araştırma kuruluşları ile işbirliği sağlamak,

bilimsel ve teknolojik araştırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmak,

f) Sinirbilimi konularında lisansüstü eğitim programlarının geliştirilmesine ve yürütül-

mesine katkıda bulunmak,

g) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer etkinliklerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma ve geliştirme çalışmaları için ihtiyaç duyulan her türlü makine, teçhizat,

malzeme ve insan kaynaklarını temin ederek kullanıma sunmak,

b) Araştırmacıları disiplinler arası çalışmaya özendirerek ulusal ve uluslararası işbirli-

ğine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerine imkân sağlamak,

c) Sinirbilim konularında temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak,

sağlık ve endüstrinin teknoloji alanındaki sorunlarının çözümü için araştırmalar yapmak,

ç) Sinirbilimi konularına yönelik kurs, seminer, çalıştay, sempozyum, kongre, konferans

ve benzeri ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek ve katılımı sağlamak,

d) Sinirbilimi konularında insan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla lisansüstü eğitim

programlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak,
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e) Meram Tıp Fakültesi ve Üniversitenin diğer birimlerinde sinirbilim alanıyla ilgili

anabilim dalları arasında koordinasyonu sağlamak, bu anabilim dallarında bulunan laboratuvar

ve araştırma imkânlarını entegre etmek,

f) Merkez bünyesinde araştırma laboratuvarları ve araştırma grupları tesis etmek, şe-

killenmesini sağlamak ve bilimsel araştırmalarda bütün bilim insanlarının kullanabileceği kon-

septi oluşturmak,

g) Yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında Yönetim Kurulu kararıyla yeni labo-

ratuvarlar oluşturmak.

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 faaliyetleri ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda

yayınları bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından

görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür, ye-

niden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve Merkezin

tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Müdürün önerisi ile ulusal ve ulus-

lararası akademik faaliyetleri ile kendisini kanıtlamış, Üniversitenin temel ve klinik bilimlerde

görevli en az 2 öğretim üyesi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlen-

dirilir. Rektör gerektiğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür, görevi başında bulun-

madığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak tayin eder.

(4) Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi so-

na erer. Müdürün görevi sona erdiği zaman yardımcılarının da görevi sonlanmış olur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini,

Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetimini ve bu konularda gerekli önlemlerin alın-

masını sağlamak,

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

e) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,
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f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma plan ve programını

düzenleyerek Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile sinirbilimle ilgili klinik ve temel bilim

anabilim dallarından ve konusunda uzman öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görev-

lendirilecek dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev

süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün

daveti üzerine yılda en az iki defa olağan olarak Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt ço-

ğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik olması durumunda Müdürün kul-

landığı oy yününde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu gerektiğinde olağanüstü top-

lanabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik, idari faaliyetleri ile çalışma ilkelerini planlamak ve ilgili

kararları almak,

b) Müdürce hazırlanacak program tasarısını incelemek ve karara bağlamak,

c) Merkez çalışmaları ile ilgili rapor ve sonuçları değerlendirmek,

ç) Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak,

d) Danışma Kurulundan gelen görüş ve önerileri değerlendirmek,

e) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma gruplarını, laboratuvar sorumlularını

ve komisyonları oluşturmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör tarafından sinirbilimle ilgili anabilim dal-

larında görev yapan ve Merkezin amaçlarına ilişkin faaliyette bulunan öğretim üyeleri arasından

seçilerek görevlendirilen dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl-

dır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak top-

lanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çok-

luğu ile karar alır. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde

bulunur ve istişarî nitelikte görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli

görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından çalışma birimleri oluşturulur. Çalışma birimleri,

yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkez çalışanları

ve/veya bu konuda uzman kişilerden oluşturulur. Çalışma birimlerinin görev süreleri Yönetim

Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan çalışma birimleri, gerçekleştirdikleri faa-

liyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunarlar.
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Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-

lecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/8/2016 tarihli ve 29817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Van Yü-

züncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin altıncı

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Senatoca oluşturulan Fen ve Mühendislik Bilimleri Yayın Etiği Kurulu, Sağlık Bi-

limleri Yayın Etiği Kurulu ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Yayın Etiği Kurulu kararı gerektiren

doktora tez önerisi için ilgili kurullardan onay belgelerinin alınması gerekir. Alınan onay bel-

geleri ile birlikte tez önerisi enstitüye sunulur ve akademik çalışmalara başlanır. Ancak doğru-

dan/dolaylı olarak insan ve/veya hayvan ile ilişkili olmayan çalışmalar veya bitkilerle ilgili

olan çalışmalarda, çalışmanın etik kurul onay belgesi gerektirip gerektirmediği  ilgili anabilim

dalı kurulu ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/8/2016 29817

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/7/2017 30139
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2017/283 

KARAR NO  : 2018/2 

BaĢkasına Ait Banka veya Kredi Kartının Ġzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama 

suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 04/01/2018 tarihli ilamı ile 

245/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Hasan ve Gülcihan oğlu, 30/01/1991 doğumlu, 

Tokat, ReĢadiye, BüĢürüm Mah./köy nüfusuna kayıtlı ANIL KÜÇÜK tüm aramalara rağmen 

ulaĢılamamıĢtır. Adı geçen sanığa tebligat yapılamadığı ve mernis adresi de bulunmadığından 

ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre baĢlamak üzere 7 günlük süre içinde 

mahkememize veya bir baĢka asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak sözlü 

baĢvurunun tutanağa geçirilmesiyle, itiraz yoluna baĢvurulabileceği, aksi halde hükmün 

kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 6104 

—— • —— 

Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2017/136 

KARAR NO : 2017/515 

Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 14/12/2017 tarihli ilamı ile 79/1.a maddesi gereğince ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU 

HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 140 TL ADLĠ PARA, 2 YIL 8 AY 15 

GÜN HAPĠS, VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) 

(TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Adnan ve ġerruf oğlu, 1986 SURĠYE doğumlu, ALĠ 

KOCA tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli Karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fikrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup,  

Ġlan olunur. 6105 

————— 

ESAS NO  : 2016/682 

KARAR NO  : 2018/87 

Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 15/02/2018 tarihli ilamı ile 79/1.a maddesi gereğince 2 YIL 11 AY HAPĠS, 200 TL ADLĠ 

PARA, ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a, d, e), 

VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) 

cezası ile cezalandırılan Süheyl ve oğlu, 1995 doğumlu Mah./köy nüfusuna kayıtlı AHMET 

HAMMUDĠ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ. Gerekçeli Karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup,  

Ġlan olunur. 6106 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

Çanakkale İl Özel İdaresinden: 

1 - Mülkiyeti Çanakkale Ġl Özel Ġdaresine ait aĢağıda ihale tarihi ve saati, muhammen 

bedeli, geçici teminatı, tapu kaydı belirtilen taĢınmazlar Ġl Encümeni kararı gereğince Barbaros 

Mahallesi Atatürk Caddesi No: 215 adresinde bulunan Ġl Özel Ġdaresi Hizmet Binasında Ġl 

Encümeni salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle 

satılacaktır. 
 

Ġhale 

Tarihi 

Ġhale 

Saati Tapu Kaydı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminatı 

02.08.2018 13:30 

Merkez Ġlçe, Güzelyalı Köyü,  

177 ada, 17 parsel 7.635,64 m2 

Merkez Ġlçe, Güzelyalı Köyü, 

177 ada, 16 parsel 3.000,63 m2 

22.600.000-TL 678.000-TL 

02.08.2018 13:45 
Ayvacık Ġlçesi Behramkale Köyü 

144 ada, 26 parsel 4.501,39 m2 
15.000.000-TL 450.000-TL 

 

2 - Ġhaleye ait Ģartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, 

Atatürk Caddesi No: 215 de bulunan Ġl Özel Ġdaresi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünden 1.000-TL 

karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġsteklilerde aranan Ģartlar ve belgeler; 

a- T.C vatandaĢı olmak 

b- Gerçek kiĢilerde; 

- Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname, 

- Son üç (3) ay içinde alınmıĢ ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği 

c- Tüzel kiĢilerde; 

- Tüzel kiĢiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini, 

- 2018 yılında alınmıĢ ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı 

örneğini, 

- Noter onaylı imza sirküleri 

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul 

edilebilecektir) 

d- Geçici teminat. (Ġdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya 

bankalarca süresiz ve limit içi verilmiĢ teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.) 

e- ġartname alındı makbuzu. 

4 - Ġsteklilerden istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 5986/1-1 
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SAC LEVHA SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/339782 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, 

     türü ve miktarı : 6 kalem Sac Levha, lokomotif imalatında kullanılmak 

üzere satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 25.07.2018 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

25.07.2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 6026/1-1 

—— • —— 

SES KAYIT CĠHAZI (KURULUM DAHĠL) SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/338965 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 221 70 00 - 0 346 222 23 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın Adı ve Miktarı : 8 Adet ses kayıt cihazı (kurulum dahil) satın 

alınması iĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında 

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Ġhale Komisyon ġefliğine (3 kat 325 

nolu oda) 02/08/2018 günü saat 14:00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. Ġhale yukarıda 

belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat 113 nolu oda)  
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5 - Ġhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Ġhale Komisyonu ġefliğinde (3. kat 

325 nolu oda) görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup; Ġhale doküman bedeli TeĢekkülümüz veznesine 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak Ģartıyla 

Ġhale Komisyonu ġefliğinden (3. kat 325 nolu oda) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 6087/1-1 

—— • —— 

DE 24000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLERE AĠT 16 PA4-V-185 TĠPĠ DĠZEL MOTORLARININ 

PERĠYODĠK BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 

25 ADET KOMPLE KRANK MĠLĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/344703 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/71579 – 0 312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın Adı ve Miktarı : 25 Adet Komple Krank Mili Temini 

3 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu 

(4052 no.lu oda)/Altındağ Ġlçesi, Anafartalar 

Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-Ankara/ 

TÜRKĠYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına 

14/08/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 6089/1-1 
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ġEKER AMBARLARI TAHMĠL - TAHLĠYE VE ĠSTĠF ĠġLERĠ ĠġÇĠLĠK 

HĠZMETĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız ġeker Ambarlarında yapılacak olan Tahmil, Tahliye ve Ġstif ĠĢleri ĠĢçilik 

Hizmeti ihalesi T,ġ,F,A,ġ, Mal ve Hizmet alımları Yönetmeliği esasları dâhilinde kapalı zarfta 

teklif alma esasına göre Açık Ġhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun 

bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2018/339797 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Sivrihisar Cad. No: 195 EskiĢehir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 222 230 27 39 (10 hat) - 0 222 230 27 38 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin : Üretimden gelen Ģekerlerin Ġstife alınması, MüĢteri ve 

Çiftçi vasıtalarına yüklenmesi Ambarlarda istifli halde 

bulunan Ģekerin MüĢteri veya Çiftçi vasıtalarına 

yüklenmesi ve gerektiğinde diğer Fabrikalara nakledilmesi 

halinde vasıtalara yüklenmesi iĢi olup ±%20 toleranslı 

165.000 Ton ile irtibatlandırılacaktır. 

b) Yapılacağı Yer : Kazım TAġKENT - EskiĢehir ġeker Fabrikası  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Kazım TAġKENT- EskiĢehir ġeker Fabrikası  

  Sivrihisar Cad. No. 195 ESKĠġEHĠR 

b) Tarihi ve Saati : 26.07.2018 PerĢembe günü, Saat 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza 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 yönetimdeki 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. 

b) ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

d) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi. 

e) Tüzel kiĢi tarafından ĠĢ Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali MüĢavir ya da Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir veya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler:  
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4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; Ġlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleĢme 

bedelinin en az %80’inin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleĢme oranının toplam sözleĢme bedelinin en az %80'ine ulaĢtığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son baĢvuru tarihi arasında olan iĢler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, istenen iĢ deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

4.2.2. ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler: Ġhale Konusu iĢ veya Kamu veya 

Özel Sektöre gerçekleĢtirilen her türlü ambalajlı malzeme veya ürünün yükleme, boĢaltma ve istif 

iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

8 - Ġhale dokümanı Kazım TaĢkent EskiĢehir ġeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve TL.100,00 (Y.Yüz Türk Lirası) karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların Ġhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 26.07.2018 PerĢembe günü Saat: 14:00’e kadar Kazım TAġKENT- 

EskiĢehir ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

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

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir.  

12 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu Ġhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 6096/1-1 



11 Temmuz 2018 – Sayı : 30475 RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 

 

ELEKTRĠKLĠ VĠNÇ TEMĠN EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Elektrikli vinç temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/340629 

Dosya No : 1824502 

1 - Ġdarenin 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Vinç temini: 2 kalem 

b) Teslim Yeri : Amasra TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi iĢ yeri sahası 

BARTIN 

c) Teslim Tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Dairesi BaĢkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 19.07.2018 PerĢembe günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1. CE belgeleri 

4.2.2. Test raporları. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 19.07.2018 PerĢembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 6081/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/1319 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 6091/1-1 

————— 

Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/266 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 6092/1-1 

————— 

Ġstanbul 14. ĠĢ Mahkemesinin 2016/369 Esas, 2016/660 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 6093/1-1 

————— 

Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/629 Esas, 2016/204 Karar sayılı 

dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 6094/1-1 

————— 

Bursa (kapatılan) 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/302 Esas sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 6095/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: ġanlıurfa Eğitimi GeliĢtirme Vakfı. (kısa adı ġEGEV) 

VAKFEDENLER: ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, ġanlıurfa Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: ġanlıurfa. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU: 

ġanlıurfa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.06.2018 tarihinde kesinleĢen 05.04.2018 tarihli ve 

E: 2017/696, K: 2018/280 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Öncelik ġanlıurfa ili olmak üzere, teknik ve mesleki eğitim ağırlıklı, 

her dereceden eğitim-öğretim kurumları kurmak,… ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 

gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000,00 TL (BeĢyüzbinTürkLirası) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın malvarlığı 

konusu ġURKAV- ġanlıurfa Ġli Kültür Eğitim Sanat ve AraĢtırma Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6085/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Ġlmiye Vakfı. 

VAKFEDENLER: Muhammet YAZICI. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: ĠSTANBUL. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU:  

Ġstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/06/2018 tarihinde kesinleĢen 26/04/2018 

tarihli ve E: 2017/527, K: 2018/156 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaĢma ve dayanıĢma Ģuurunu 

geliĢtirerek sosyal, eğitim ve kültür faaliyetleriyle tüm insanlığa yardım ve hizmet etmek ve 

senette belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 75.000,00 TL (YetmiĢbeĢbin) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Tasfiyesinden arta 

kalan malvarlığı Mütevelli Heyet’inin uygun göreceği aynı amaçlı bir baĢka vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6086/1-1 
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İçişleri 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. 

 6154/1-1 



Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2018 – Sayı : 30475 

 

İçişleri 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. 

 6153/1-1 



11 Temmuz 2018 – Sayı : 30475 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

 

İçişleri 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. 

 6156/1-1 



Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2018 – Sayı : 30475 

 

İçişleri 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. 

 6157/1-1 



11 Temmuz 2018 – Sayı : 30475 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 

 

İçişleri 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. 

 6158/1-1 



Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2018 – Sayı : 30475 

 

İçişleri 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. 

 6163/1/1-1 



11 Temmuz 2018 – Sayı : 30475 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

 

İçişleri 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. 

 6163/2/1-1 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2018 – Sayı : 30475 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
 6164/1-1 



11 Temmuz 2018 – Sayı : 30475 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 

 

İçişleri 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. 

 6167/1-1 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2018 – Sayı : 30475 

 

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. 

 6150/1-1 



11 Temmuz 2018 – Sayı : 30475 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 6151/1-1 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2018 – Sayı : 30475 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 6152/1-1 



11 Temmuz 2018 – Sayı : 30475 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 6155/1-1 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2018 – Sayı : 30475 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 6159/1/1-1 



11 Temmuz 2018 – Sayı : 30475 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 6159/2/1-1 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2018 – Sayı : 30475 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 6160/1-1 



11 Temmuz 2018 – Sayı : 30475 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 6161/1-1 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2018 – Sayı : 30475 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 6162/1-1 



11 Temmuz 2018 – Sayı : 30475 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 6165/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 6165/2/1-1 



11 Temmuz 2018 – Sayı : 30475 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

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. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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 Jandarma Genel Komutanlığından: 

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 Jandarma Genel Komutanlığından: 

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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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/140247 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Karabük Üniversitesi 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Karabük Üniversitesi Yapı ĠĢleri 

ve Teknik Daire BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe KARABÜK/Merkez 

Adresi 

Demir Çelik Kampüsü Yapı ĠĢleri 

ve Teknik Daire BaĢkanlığı 

KARABÜK 

Tel-Faks 370 418 78 40 - 370 418 78 41 

Posta Kodu 78050 E-Mail yapiisleri@karabuk.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ĠTG Ġzmir Teknoloji Grup Elk. Müh. ĠnĢ. 

San. ve Tic. Ltd. ġti. 
Bülent ERASLAN 

Adresi 
Erzene Mah. 110. Sok. No: 2 D: 4 

Bornava/ĠZMĠR 

Sakarya Caddesi 28/A Manavkuyu 

Bornava/ĠZMĠR 

T.C. Kimlik No.  65068276910 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4830227274  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bornova Vergi Dairesi Kaydı Bulunmamaktadır. 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
105527 Kaydı Bulunmamaktadır. 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

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. 

 6149/1-1 
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Sayfa

1

2

6

10

11

12

21

51

İ Ç İ N D E K İ L E R

Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


