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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b), (i), (p) ve (r) bentleri ile 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar
Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde, 11 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan
“Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, 16 ncı maddesinin on ikinci fıkrasında ve 17 nci maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibareleri
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer
alan “Kullanma bedeli” ibaresi “Kullanım bedeli” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşar Yardımcısı” ibaresi “Bakan Yardımcısı” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarın”
ibaresi “Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ek alan
verilmesine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “turizm tesisi hizmet alanı tahsisine, kısa süreli
günübirlik tesis alanı kiralamaya,” ibaresi eklenmiş, “her yıl” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altı ayı”
ibaresi “iki yılı” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “tahsislerinde”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ayrıca, kırsal ve yayla turizmi ile sağlıklı yaşam turizmi
amacıyla yapılan tahsisler gibi Komisyon tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm
amaçlı tahsislerde” ibaresi, ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “için” ibaresinden sonra
gelmek üzere “yazılı tebligat tarihinden itibaren” ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 172. Sayfadadır.

Sayfa : 2

RESMÎ GAZETE

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

“dört ay” ibaresi “bir yıl” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış, mevcut
yedinci fıkrası “Ana yatırımcıya ise üç yıla kadar ön izin süresi verilir.” şeklinde değiştirilmiş,
sekizinci fıkrasında yer alan “veya uzatılan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “ön izin bedeli”
ibaresi “ön izin bedelinin kalan süreye isabet eden kısmı” şeklinde değiştirilmiş, dokuzuncu
fıkrasına “Dondurulan beş yıllık ön izin süresi içerisinde de dondurma sebeplerinin ortadan
kalkmaması halinde, ön izin kendiliğinden sona erer. Bu durumda ön izin sahibi tarafından Bakanlıktan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz. Varsa alınan teminatlar iade edilir.”
cümleleri eklenmiş, on birinci fıkrasında yer alan “veya uzatılan ön izin süreleri” ibaresi “ön
izin süresi” şeklinde, “bedelleri” ibaresi “bedeli” şeklinde değiştirilmiş, on dördüncü fıkrasının
(b) bendi “İlgili idaresinden onaylı aplikasyon krokisi, ormanlık alanlarda aplikasyon krokisinin
alınamadığı hallerde tescile esas koordinatlı tapu planı ya da ölçü krokisi alır. Ayrıca, ormanlık
alanlarda ilgili orman idaresinden onaylı ağaç röleve planı alır.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “tahsislerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ayrıca, kırsal ve yayla turizmi ile sağlıklı yaşam turizmi amacıyla yapılan tahsisler gibi Komisyon tarafından teşvik edilmesi uygun
görülen turizm amaçlı tahsislerde” ibaresi, ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “için” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılı tebligat tarihinden itibaren” ibaresi, üçüncü fıkrasına “Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yapılan tahsislerde Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi/Turizm
İşletmesi Belgesi düzenlenmesi halinde kesin tahsiste istenilen teminat iade edilir.” cümlesi
eklenmiş, altıncı fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “tamamlanabilmesi” ibaresi “tamamlanarak
Turizm İşletmesi Belgesi alınması” şeklinde, (b) bendi “İnşaatın en az yüzde ellisinin tamamlandığının belgelenmesi halinde, yatırımın tamamlanarak Turizm İşletmesi Belgesi alınması
için, ilk verilen süreyi geçmemek ve Bakanlıkça belirlenecek sosyal ve teknik altyapıya katılım
payının ödenmesi kaydıyla ek süre verilebilir. Ancak, verilen süreler içerisinde yatırımcı tarafından Turizm İşletmesi Belgesi başvurusunda bulunulması üzerine yapılacak denetim sonucuna göre, yatırımın tamamlanarak Turizm İşletmesi Belgesi alınabilmesi için Komisyonca
son kez altı ayı geçmemek ve Bakanlıkça belirlenecek sosyal ve teknik altyapıya katılım payının ödenmesi kaydıyla süre verilebilir. Verilen ek süre içerisinde de Turizm İşletmesi Belgesi
alınmaması halinde tahsis iptal edilir. Yatırımcı bu durumda herhangi bir hak ve bedel talep
edemez.” şeklinde, (c) bendinde yer alan “tamamlanabilmesi” ibaresi “tamamlanarak Turizm
İşletmesi Belgesi alınması” şeklinde, yedinci fıkranın son cümlesinde yer alan “yeni teminat”
ibaresi “teminatının güncellenmesi” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “yapamazlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, adlarına tahsisli taşınmaz üzerinde
gerçekleştirilen tesisleri bizzat veya hisselerin tamamına sahip oldukları şirketler eliyle yaptırıp
işletebilirler” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “binde biridir” ibaresi “binde iki buçuğudur” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü cümlesinde
yer alan “tahsislerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ayrıca, kırsal ve yayla turizmi ile
sağlıklı yaşam turizmi amacıyla yapılan tahsisler gibi Komisyon tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm amaçlı tahsislerde” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “tesislerde”, son cümlesinde yer alan “tahsislerde”, (b) bendinin ikinci
ve yedinci cümlelerinde yer alan “tahsislerinde” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve ayrıca,
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kırsal ve yayla turizmi ile sağlıklı yaşam turizmi amacıyla yapılan tahsisler gibi Komisyon tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm amaçlı tahsislerde” ibaresi eklenmiş, (c) bendinin
üçüncü cümlesinde yer alan “belgelendirildiği” ibaresi “uygun görüldüğü” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “aynen” ibaresi bentten çıkarılmış, ikinci fıkrasının (a) bendi “Bu Yönetmelikte yer alan
teminat ve bedel indirimlerine ilişkin hükümler, en fazla 100 yatak ve/veya 120 kişilik kapasiteli
tesisler için uygulanır.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “merkezlerinde” ibaresi “merkezleri içinde ve dışında” şeklinde değiştirilmiş,
ikinci cümlesinde yer alan “şirket hisselerinin devri” ibaresinden sonra gelmek üzere, “, yatırım
sürelerinin uzatılması halleri ile turizm tesisi hizmet alanı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“Turizm tesisi hizmet alanı tahsisi
EK MADDE 1 – (1) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Turizm Alan ve
Turizm Merkezlerine ilişkin onaylı planlarında turizm tesisi hizmet alanı kullanımına ayrılan
alanlar, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki duyuru şartı aranmaksızın tahsise ilişkin diğer
hususların sağlanması şartı ile Bakanlık tarafından aynı bölgede adına kamu taşınmazı tahsis
edilen yatırımcılara ana tahsisin süresiyle eş zamanlı olacak şekilde tahsis edilebilir.
(2) Bölgede Bakanlıkça belgelendirilmiş birden fazla turizm tesisi olması halinde, bunların yatak kapasiteleri oranında hissedarı olarak kurulan anonim şirketlere veya bu amaçla
kurulan birliklere, birinci fıkraya göre kırk dokuz yıla kadar tahsis yapılabilir.
(3) Turizm tesisi hizmet alanı tahsisine ilişkin kullanım bedelleri bir yıldızlı otel birim
maliyeti üzerinden belirlenir.
(4) Bu madde uyarınca tahsis edilen alanlar, amacı dışında kullanılamaz ve ana tahsisten
ayrı olarak; devredilemez, üzerinde inşa edilen bina ve tesislerin asli unsuru üçüncü kişilere
kiralanamaz veya işletme hakkı devredilemez.
(5) Bakanlık tarafından; kamu yararı olduğuna ve zaruret bulunduğuna karar verilen
hallerde, bu madde kapsamında tahsis edilecek olan ve Milli Park sınırları içerisinde kalan
alanların Uzun Devreli Gelişme Planlarında turizm tesisi hizmet alanı olarak kullanılmasına
imkan verecek şekilde düzenleme yapılması istenilir. Düzenlenen bu alanların imar mevzuatına
uygun imar planları, yetkili idarelerce Milli Park Uzun Devreli Gelişme Planı hüküm ve kararlarına uygun olarak hazırlanır veya hazırlattırılır ve ilgili idarece onaylanır. İmar planlarında
bu amaçla ayrılan alanlar aynı amaçla kullanılmak üzere adına kamu taşınmazı tahsis edilen
yatırımcılara tahsis edilebilir. Bu madde kapsamında tahsis edilecek ormanlık alanlarda öncelikle bozuk alanlar ve orman içi açıklıklar tercih edilir.”
“Kısa süreli günübirlik tesis alanı kiralamaları
EK MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında yapılacak kısa süreli günübirlik tesis alanı kiralama işlemleri, ön izin ve kesin tahsis usulüne tabi olmadan Komisyonca belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülür.
(2) Birinci fıkra kapsamında kiralanacak alanlar için düzenlenecek turizm belgesine
ilişkin usul ve esaslar, 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca oluşturulan Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir.”
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“Hazineye bağışlanan taşınmazların tahsisine ilişkin işlemler
EK MADDE 3 – (1) Bakanlık tarafından yatırımcı adına kesin tahsisi yapılan, lehine
üst hakkı tesis edilen ve yargı kararıyla bir bölümü üçüncü kişiler adına tescil edilmesi nedeniyle kesin tahsisi iptal edilen taşınmazın, yatırımcı tarafından edinilerek Hazineye bağışlanması halinde; tahsis bütünlüğünün sağlanması amacıyla, başkaca yasal engelin olmaması, Bakanlıkça belirlenecek sosyal ve teknik altyapıya katılım payının ödeneceğinin ve diğer koşulların yerine getirileceğinin kabul edilmesi kaydıyla kesin tahsisi ihya edilebilir.
(2) Birinci fıkra uyarınca tahsisin ihya edilmesi halinde Hazineye bağışlanan taşınmaz
için alınacak kullanım bedeli, toplam yatırım maliyetinin Hazineye bağışlanan taşınmaza isabet
eden kısmının on binde beşidir.”
“İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satışa konu tahsis ve üst hakları
EK MADDE 4 – (1) Bakanlık tarafından adına tahsis yapılan yatırımcı lehine tesis edilen üst hakkının ipotek alacaklısı kredi kuruluşu tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla
satışından önce veya sonra önceki yatırımcıdan kaynaklanan sebeplerle kesin tahsisin iptali
gereken hallerde; üst hakkını icra yoluyla edinen kredi kuruluşu tarafından başvuruda bulunulması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, varsa Bakanlık ve ilgili idareler aleyhine
açılmış davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi,
tahsis koşullarına ve üst hakkı sözleşmesine ilişkin aykırılıkların ve izinsiz işlemlerin Bakanlıkça belirlenen şekilde ve sürede giderileceğinin taahhüt edilmesi halinde, Bakanlıkça kesin
tahsis iptal edilmez.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Üst hakkı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satılmış iptale konu kesin tahsisler
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin ek 4 üncü madde hükümleri, aynı maddede
belirtilen durumda olup da bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iptal edilen kesin tahsisler için de uygulanır. Bu durumda, daha önce iptal edilen kesin tahsis, aynı maddede belirtilen
koşullarla ihya edilir, varsa üst hakkının iptaline ilişkin açılan davalardan vazgeçilir.”
“Önceden dondurulan ön izinler
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında
yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 30/12/2016 tarihinden önce dondurulan ön izinler için
aynı fıkradaki beş yıllık süre, 30/12/2016 tarihi itibarıyla başlar. Bu tarihten itibaren beş yıl
içerisinde de dondurma sebeplerinin ortadan kalkmaması halinde, ön izin kendiliğinden sona
erer. Bu durumda ön izin sahibi tarafından Bakanlıktan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz. Varsa alınan teminatlar iade edilir.”
“Kesin tahsise dönüştürülemeyen ön izinler
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bakanlık tarafından verilen ancak her ne sebeple olursa
olsun veriliş tarihinden itibaren yirmi yıl geçmesine rağmen kesin tahsise dönüştürülemeyen
ön izinler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içerisinde de kesin
tahsise dönüştürülememesi halinde kendiliğinden sona erer.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra veriliş tarihi itibarıyla yirmi yılı dolduracak olan ön izinler, yirmi yıllık sürenin bitim tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde
de kesin tahsise dönüştürülememesi halinde kendiliğinden sona erer. Bu durumda ön izin sahibi
tarafından Bakanlıktan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz. Varsa alınan teminatlar
iade edilir.”
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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İbn Haldun Üniversitesinden:
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi lisans programlarında yürütülen kayıt, eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İbn Haldun Üniversitesi lisans programlarında yürütülen kayıt, eğitim, öğretim, sınavlar, mezuniyet ve ilişik kesmeye ilişkin hükümleri kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
b) ÇAP: Çift anadal programını,
c) Dekanlık: İlgili fakülte dekanlığını,
ç) Fakülte: İbn Haldun Üniversitesine bağlı fakülteleri,
d) FYK: Fakülte yönetim kurullarını,
e) GNO: Genel not ortalamasını,
f) İlgili kurul: Fakülte kurulunu,
g) İlgili yönetim kurulu: Fakülte yönetim kurulunu,
ğ) İntibak programı: Yatay geçiş veya çift anadal yapılan diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı,
h) MERNİS: Merkezi Nüfus İdaresi Sistemini,
ı) Mütevelli Heyeti: İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Önkoşul dersi: Bir derse kaydolabilmek için öncelikle başarıyla tamamlanmış olması
gereken dersi,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: İbn Haldun Üniversitesi Senatosunu,
m) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,
n) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu,
o) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS): İbn Haldun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan yabancı dil yeterlilik sınavını,
ö) YAP: Yan dal programını,
p) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kabul ve Kayıtlarla İlgili Esaslar
Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakültelere öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınav sonucuna göre yine ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemi ile
gerçekleşir.
(2) Uluslararası öğrencilerin kabulü ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Uluslararası öğrenci kontenjanları, başvuru ve kayıt tarihleri ile ücretleri Senato kararı ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.
Üniversiteye kayıt
MADDE 6 – (1) Üniversiteye yeni kayıtlar, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, ÖSYM
tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihlerde elektronik ortamda (e-devlet üzerinden) veya
şahsen yapılabilir. Şahsen yapılacak kayıt işlemleri için adayın Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması gerekir.
(2) Üniversitenin lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından
ilgili programa yerleştirilmiş olmak ve kontenjan dâhilinde öğrenci kabul eden başka bir yükseköğretim kurumunun örgün öğretim programlarında kayıtlı olmamak gerekir.
(3) Kesin kayıtlarda istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversitenin ilgili kurulları tarafından belirlenerek internet sayfasında ilan
edilir.
(4) Kayıt için belirlenmiş olan esasların tamamına uymak şartıyla öğrenci adayı kaydını
yaptırabilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Adli
sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(5) Belgelerindeki eksikliği süresi içerisinde gideremeyenler ile belgelerinde sahtecilik
ve tahrifat bulunanların (hukuki işlem hakkı saklı kalmak kaydıyla) kayıtları yapılmaz, yapılmış
ise iptal edilir.
(6) Kaydını şahsen yaptıramayan adaylardan, mazeretlerini belgelemeleri halinde, 18
yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri, 18 yaşından büyük olanların ise noterden tayin
ettikleri vekilleri aracılığı ile kayıt işlemleri gerçekleştirilebilir.
Yatay ve dikey geçiş yolu ile kabul, çift anadal ve yandal programları
MADDE 7 – (1) Üniversite programlarına, Üniversite içinden veya dışından yatay ve
dikey geçiş yoluyla öğrenci kabulü ile ÇAP ve YAP’a ilişkin esas ve usuller; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.
(2) Üniversite dışından yapılacak geçişler ve alınan derslerin intibakı bölüm başkanlıklarınca oluşturulan komisyon tarafından belirlenir ve ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından
karara bağlanır.
Özel öğrenciler
MADDE 8 – (1) Özel öğrenci, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı ya da en az lisans
seviyesinde bir programdan mezun olup, farklı bir yükseköğretim kurumunda herhangi bir
programa kayıt olmaksızın ders almasına izin verilen öğrenciyi ifade eder.
(2) Özel öğrenci olarak ders alacaklarla ilgili esas ve usuller; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.
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(3) Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alacak olanların başvuru, kabul, ders kayıt
işlemleri ile Üniversitenin kayıtlı öğrencisi olup başka bir yükseköğretim kurumundan özel
öğrenci olarak ders alacak olanların başvuru, kabul, ders saydırma işlemleri ilgili fakültenin
yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
(4) Üniversite öğrencisinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğrenim süresine dâhildir.
(5) Özel öğrenciler Üniversitenin kayıtlı öğrencisi değildir ve öğrencilik haklarından
yararlanamaz, ancak Üniversite öğrencisine uygulanan akademik ve idari kurallara tabidir. Bu
öğrencilere diploma veya unvan verilmez, sadece aldıkları dersleri ve notları gösteren bir not
çizelgesi verilir.
Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 9 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında
yapılan anlaşmalar uyarınca, üniversitelerarası öğrenci değişim programları, ikili anlaşmalar
ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda, uygulanabilir.
(2) Değişim programları kapsamında Üniversiteye gelen öğrencinin kabul ve ders kayıt
işlemleri ilgili birim tarafından yürütülür. Bu öğrencilere program sonunda aldıkları dersleri
ve notları gösteren bir not çizelgesi verilir.
(3) Değişim programları kapsamında başka bir üniversitede öğrenim görecek olan öğrencinin değişim programında bulunduğu süre öğrenim süresinden sayılır. Değişim programında alınan derslerin intibakları, ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili yarıyılın öğrenim ücretini ödeyip ders kayıtlarını gerçekleştirerek kayıt yenilemelidirler. Belirtilen sürelerde kayıt yenilemeyenler, derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik
haklarından yararlanamazlar ancak öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıllar öğrenim süresinden
sayılır.
(2) Mazeretleri nedeniyle ilan edilen süreler içinde kayıt yenilemeyen öğrencilerden,
mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilenlerin kayıtları en geç derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son işgününe kadar yenilenebilir.
Danışman
MADDE 11 – (1) Her öğrenci için ilgili dekanlık veya bölüm başkanlığı tarafından
tam zamanlı bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, lisans öğretimi, ilgili mevzuat ve akademik performansı hakkında bilgilendirir ve yönlendirir. Öğrencinin derslere kaydolma, ders ekleme, bırakma ve dersten çekilme
işlemleri danışman onayı ile yapılır.
(2) Öğrencinin ilgili bölüm başkanlığına akademik konulara ilişkin olarak yapacağı yazılı başvurusunda danışman görüşü istenir. Fakülte yetkili kurullarında görüşülmek üzere gündeme alınan öğrenci dilekçelerinde de danışman ve bölüm başkanlığı görüşleri aranabilir.
(3) Akademik danışmanlık hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere bölüm
başkanlığı ya da dekanlık tarafından denetim yapılır.
Ücretler ve burslar
MADDE 12 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Yıllık öğrenim ücretleri, yaz dönemi
ve normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrenciler ile özel öğrencilerin kayıt yaptırdıkları her ders için AKTS kredisi başına ödemeleri gereken ücret Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(2) Öğrenim ücreti, yaz okulu ücretlerini kapsamaz. Yaz okulu ücretleri öğrenim ücretinden ayrı olarak, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(3) Burslar ile ilgili esaslar ÜYK’nın önerileri çerçevesinde Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenir. Burs türleri ve koşulları ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Öğretim dili, yabancı dil hazırlık programları ve yabancı dil yeterlilik sınavları
MADDE 13 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe ve İngilizcedir. Ancak, gerekli görülen hallerde öğretim dili kısmen ya da tamamen farklı dillerde olan programlar açılabilir.
(2) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde olan programlara kayıt yaptıran
öğrencilere ilgili yabancı dilde, öğretim dili tamamen veya kısmen Türkçe olan programlara
kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerden Türkçe düzeyleri yeterli olmayan öğrenciler için Türkçe zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanır.
(3) Öğrencilerin dil düzeylerinin yeterli olup olmadığı, YDYS ile veya YÖK ve Senato
tarafından kabul edilen uluslararası/ulusal dil sınavlarından birinden belirlenen düzeyde başarılı
olduklarını belgelemeleri suretiyle tespit edilir. Gerekli dil için bu sınavlardan en az birine katılmayan veya başarılı olamayan öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık programına kaydedilir.
(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık programına tabi öğrencilerden YDYS sonucuna göre
başarılı olanlar ile YÖK ve Senato tarafından kabul edilen uluslararası/ulusal dil sınavlarının
birinden belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler talep etmeleri halinde Arapça,
Türkçe veya İngilizce hazırlık programına kayıt yaptırabilirler. Bunlardan isteğe bağlı yabancı
dil hazırlık programlarından birine katılmayan öğrenciler doğrudan lisans öğrenimine başlarlar.
(5) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan programlarda uygulanan zorunlu hazırlık programının azami öğrenim süresi iki yıldır. Azami süre sonunda başarısız olan
öğrencilerin öğrenim gördüğü programla ilişikleri kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler talep etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, Üniversiteye giriş
puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla ÖSYM tarafından öğretim dili Türkçe olan programlardan birine yerleştirilebilirler.
(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrencilerin talebi ve Senato onayı ile isteğe
bağlı İngilizce ve Arapça hazırlık programları; öğretim dili İngilizce olan programlarda ise öğrencilerin talebi ve Senato onayı ile isteğe bağlı Türkçe ve Arapça hazırlık programları uygulanabilir. İsteğe bağlı hazırlık programında eğitim gören öğrenciler başarısız olmaları halinde
kayıtlı oldukları programa devam ederler.
(7) Öğretim dili kısmen veya tamamen Türkçe olan programlarda uluslararası öğrencilerden YÖK’ün kabul ettiği, seviyesi Senato tarafından belirlenen Türkçe yeterlik belgesi sunmaları istenir. Türkçe yeterliği bulunmayan öğrenciler için zorunlu Türkçe hazırlık programı
uygulanır. Programın azami öğrenim süresi iki yıldır. Azami süre sonunda başarısız olan öğrencilerin öğrenim gördüğü programla ilişikleri kesilir.
(8) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı ile ilgili esaslar, Senato tarafından kabul edilen esaslar ile belirlenir ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilen esaslara göre
yürütülür.
(9) Hazırlık programlarında geçirilen süre, öğrencinin lisans programında geçireceği
süre ile almakla yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.
Eğitim, öğretim yılı ve öğrenim süresi
MADDE 14 – (1) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her
biri en az on dört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir.
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(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav gibi faaliyetlerin süre ve tarihlerine ilişkin hususlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanıp Senato onayıyla ilan edilen
akademik takvim ile düzenlenir. Akademik birimler, öğretim elemanları ve öğrenciler bu takvime uymak zorundadırlar.
(3) Lisans programlarında normal öğrenim süresi sekiz yarıyıldır. Bu sürelere yabancı
dil hazırlık programı ve yaz okulu dâhil değildir.
(4) Yaz öğretimi Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.
Ders planları
MADDE 15 – (1) Lisans ders planları, ilgili dekanlık veya bölüm başkanlığının önerisi,
fakülte kurulu kararı ve Senato onayı ile kesinleşir. Bir programın çift anadal/yan dal eğitimi
yapabileceği programlara ilişkin ders planları da aynı usulle belirlenir.
(2) Ders planlarında YÖK tarafından belirlenen zorunlu ortak dersler ile yıllara ve yarıyıllara göre yer alacak teorik dersler ve uygulamalar, laboratuvar ve atölye çalışmaları ile
bunlara ilişkin AKTS kredi değerleri ve saat sayıları, derslerin zorunlu veya seçmeli yahut ön
koşullu olup olmadıkları hususları yer alır. Staj, bitirme çalışması ve tez gibi eğitim-öğretim
faaliyetlerinin AKTS kredi değerleri de ders planında gösterilir.
(3) AKTS, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. AKTS, öğrencinin bir dersi
başarıyla tamamlayabilmesi için tamamlaması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel
çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eder. Derslerin AKTS kredisi,
çalışma yüklerine göre belirlenir. Bir eğitim ve öğretim yılında teorik ders ve uygulamaların
toplam AKTS kredisi 60 olup lisans programları için dördüncü yılsonu itibariyle toplam AKTS
kredisi en az 240 olmalıdır.
(4) Programlara ait açılacak olan dersler ve grup sayıları her yarıyıl başında ilgili fakülte
yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
(5) Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini ve ders planında gösterilen
türde ve sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür. Öğrenciler ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladıkları derslere, çakışmamak kaydı ile yarıyıl ayrımı olmaksızın kayıt olabilirler.
Sınıf tanımlamaları
MADDE 16 – (1) Kazandığı toplam AKTS sayısı 60’ın altında olan öğrenciler birinci
sınıf, 60 ile 119 arasında olanlar ikinci sınıf, 120 ile 179 arasında olanlar üçüncü sınıf, 180 ve
üzerinde olanlar ise dördüncü sınıf öğrencisi olarak tanımlanırlar.
(2) Öğrencinin sınıfının belirlenmesinde başarılı ve muaf olduğu derslerin toplam AKTS
değeri dikkate alınır. Not ortalaması dikkate alınmaz.
Ders tekrarı, muafiyet ve intibak işlemleri
MADDE 17 – (1) Aynı yarıyıl içerisinde alınan derslerden biri, düşük not veya başarısızlıkla sonuçlanan bir başkası yerine sayılamaz. Daha önceki yarıyıllarda aldığı bir seçmeli
dersi tekrarlamak isteyen öğrenci, aynı seçmeli ders grubundan olmak şartıyla, hangi dersi,
daha önce aldığı hangi ders yerine saydırmak istediğini ders kaydı sırasında belirtmelidir.
(2) Bir dersten muaf olmak isteyen öğrenciler için ilgili FYK kararı ile muafiyet sınavı
düzenlenebilir. Bu sınavı başaran öğrenciler dersten muaf tutulur.
(3) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gördükten sonra yatay geçiş, nakil
veya sınava girerek Üniversiteye transfer olan öğrenciler, önceki kurumlarında almış ve başarmış oldukları dersler için transfer talebinde bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin, Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları dönemin sonuna kadar, transkriptleri, onaylı ders içerikleri ve bir
dilekçe ile fakültelerine başvuruda bulunmaları gerekir. Öğrencinin başarılı olduğu derslerden
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FYK tarafından eşdeğerliği kabul edilenler Üniversitenin not sistemine göre başarı notuna çevrilir ve transkripte işlenir. Transfer edilen AKTS kredisine göre, öğrencinin öğrenim süresinden
kaç yarıyıl düşüleceği ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir. Bir dersin transfer edilebilmesi
için son beş yıl içerisinde başarılmış olması ve YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması şarttır.
(4) Öğrenciler, yaz okulunda açılmaması halinde, ilgili yönetim kurulunda uygun görüldüğü takdirde, ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilen esaslara göre diğer üniversitelerin yaz okullarından da ders alabilirler. Bu derslerden aldıkları notlar öğrencilerin not
ve kredi hesaplamalarında ortalamaya katılır.
Ders ve uygulamalara devam
MADDE 18 – (1) Her yarıyıl başında, ders kayıt döneminden önce, ilgili öğretim elemanı tarafından o dersin içeriğini, uygulamalarını, kaynaklarını, ölçme-değerlendirme şeklini
ve diğer ayrıntıları içeren bir ders izleme formu hazırlanıp webde yayınlanması sağlanır.
(2) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren kayıtlı oldukları ders, uygulama ve laboratuvarlara en az %80 oranında devam etmek ve yarıyıl içerisinde her türlü ölçme ve değerlendirme çalışmasına ve öğretim elemanının ders izleme formunda duyurduğu
diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Sağlık sorunları nedeniyle ilgili çalışmalara katılamayan öğrencilerin sağlık raporları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.
(3) Öğrencinin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Derse devam
zorunluluğunu mazeretsiz olarak yerine getirmeyen öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve o dersten başarısız sayılır.
(4) Devam şartı sağlanan ancak başarısız olunan derslerin tekrar edilmesi halinde, uygulamalı dersler için devam koşulu aranır, teorik dersler için devam koşulu aranmaz.
(5) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat
gibi faaliyetlere katılan öğrenciler hakkında dersini aldıkları öğretim elemanına Rektörlük tarafından bilgi verilir ve öğrenciler bu etkinlik günlerindeki devamsızlıkları için izinli sayılır,
gelmedikleri günlerde yapılan ölçme-değerlendirme çalışmaları için mazeret çalışması yaptırılabilir.
Kredi yükü
MADDE 19 – (1) Birinci sınıfa yeni başlayan ve intibak işlemi olmayan öğrenciler 32
AKTS’lik ders alma hakkına sahiptirler.
(2) Üçüncü yarıyılın başından itibaren, danışman onayı almak şartıyla, GNO’su 2,00
ile 3,00 arasında olan öğrenciler normal kredi yükü üzerine fazladan azami 6 AKTS’lik,
GNO’su 3,00’ı aşanlar ise fazladan azami 12 AKTS’lik ders alabilir.
(3) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim sürelerinin sonunda bulunan öğrenciler ile kayıt yaptıracağı son iki yarıyılda, yaz öğretimi dikkate alınmadan
mezun olabilecek durumdakiler, GNO’larına bakılmaksızın danışman onayı ile bu maddede
belirtilen azami kredi yükünün üzerine çıkacak şekilde ders alabilirler.
(4) Bu maddede belirtilen azami kredi miktarının üzerinde ders alabilmek için danışman
önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı gerekir.
(5) ÇAP ve YAP’a kayıtlı öğrencilerin alabilecekleri kredi yükü Senato tarafından belirlenir.
(6) Bir öğrenci danışmanın olumlu görüşü ile bu maddede belirtilmiş olan kredi yükünün altında ders alabilir.
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Derse yazılma ve sınamalı öğrenciler
MADDE 20 – (1) Öğrenciler derslere kayıt işlemlerini her yarıyıl başında danışmanlarının onayı ile yaparlar.
(2) Öğrencilerin kayıtlı bulundukları programların yarıyıl ders akışına göre ders almaları
ve önceki yarıyıllarda başarısız olunan veya hiç alınmayan dersleri, izleyen yarıyıllarda öncelikle almaları esastır. Öğrenciler haftalık ders çizelgesinde kısmen de olsa çakışan derslere birlikte kayıt yaptıramazlar.
(3) Herhangi bir yarıyıl sonunda GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci sayılır. Sınamalı öğrenciler normal kredi yükünün üzerinde ders alamazlar.
(4) Lisans eğitiminin 4 üncü yarıyılı sonu itibarıyla GNO’su 1,80’in altında kalan öğrenciler GNO’larını yükseltebilmek için öncelikle başarısız oldukları veya C’den düşük not
aldıkları dersleri tekrarlar veya hiç almadıkları alt yarıyıl derslerini alırlar.
(5) Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yüksek lisans dersleri alınabilir.
Ekleme-bırakma ve dersten çekilme
MADDE 21 – (1) Derslerin ekleme ve bırakma işlemleri yarıyılın ilk iki haftası içerisinde yapılır. Öğrenciler bu süre zarfında daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir
veya yenilerini ekleyebilir. Ders ekle-bırak süresinden sonra yapılmak istenen değişiklikler,
öğrencinin mazeretinin ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi ile en geç
derslerin başlamasını takip eden dördüncü hafta sonuna kadar gerçekleştirilebilir.
(2) Öğrenciler, üçüncü yarıyıllarından itibaren, akademik takvimde belirtilen dersten
çekilme süresi içinde, kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten, danışman onayıyla çekilebilirler. Bu durumda öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Bir öğrenci azami 6 dersten
çekilebilir.
Bitirme projesi ve stajlar
MADDE 22 – (1) Bitirme projesi öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve
beceri düzeyine eriştiğini gösteren çalışmadır ve bir öğretim elemanının danışmanlığında yapılır. Bitirme projesi danışmanlıklarının öğretim elemanları arasındaki dağılımı ilgili bölüm
başkanlığı tarafından yapılır. Bitirme projesinin alınması, yürütülmesi, teslim edilmesi, ölçülüp
değerlendirilmesi hakkındaki esaslar ilgili yönetim kurulunun teklifi halinde Senato tarafından
belirlenir.
(2) Staj, öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri düzeyine erişmesini
sağlamak üzere Üniversite içinde ya da dışında bir kuruluşta tercihen yaz aylarında yapılan
uygulamalı çalışmadır. Staj yapılması zorunlu olan bölüm ve programlarda stajlara ilişkin esaslar ilgili yönetim kurulunun teklifi halinde Senato tarafından belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları
Sınavlar
MADDE 23 – (1) Bir dersin ölçme-değerlendirmesi için en az bir ara sınav ve yarıyıl
sonu sınavı yapılır. İlgili yönetim kurulları tarafından yıllık olarak okutulması kabul edilen
dersler için ise en az bir ara sınav ve yılsonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı ödev, proje, laboratuvar, sınıf içi uygulama gibi çalışmaları da ölçme-değerlendirmeye katabilir. Yarıyıl sonu
ve yılsonu sınavı yazılı olarak yapılır. Ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile sınavlar sözlü,
sözlü ve yazılı veya uygulamalı olarak da yapılabilir. Yarıyıl sonu başarı notunun verilmesinde
tüm sınav ve ölçme-değerlendirme sonuçları, yarıyıl içi çalışmalar, derslere devam ve katılım
göz önünde tutulur.
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(2) Kısa sınavların, öğrencilere önceden haber verilmesi zorunluluğu yoktur. Yarıyıl
sonu sınav programı ile yılsonu sınav programı, sınavların tarihleri ve sınavların yapılacağı
yerler, akademik takvimde öngörülen tarihte ilân edilir. Öğretim elemanı, FYK onayını almadan
yarıyıl sonu sınavının tarih ve saatini değiştiremez. Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği
gereği ilgili yönetim kurulunca sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler
için yarıyıl sonu sınavı veya yıllık dersler için yılsonu sınavı yapılır. Zorunlu hallerde hafta
sonlarında sınav yapılabilir. Öğrenciler, sınavlara önceden belirlenen tarihlerde ve yerlerde girmek, sınava girerken yanlarında kimlik belgesi ile istenecek diğer belgeleri ya da yardımcı
ders araçlarını bulundurmak zorundadır.
(3) Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan veya kopyaya yardım edenler
ile sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği tespit edilen
öğrenciler başarısız sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(4) Sınav ve diğer ölçme-değerlendirme öğelerinin sonuçlarının iki haftayı geçirmeden ilan
edilerek duyurulması gerekir. Puanlanan sınav kâğıdı, proje raporu, ödev gibi ölçme-değerlendirme
kriterlerini isteyen öğrencinin geri bildirim alması öğretim elemanınca sağlanır.
(5) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, en az üç ölçme-değerlendirme
öğesi olması gerekir. Herhangi bir ölçme-değerlendirme öğesinin ağırlığı %60’tan fazla olamaz.
Ölçme-değerlendirmeye katılacak yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notunun
hesaplanmasındaki oranı öğrencilere yarıyıl başında dağıtılan ders izleme formunda duyurulur.
Aynı esaslar yıllık derslere de uygulanır.
(6) Her dersin öğretim elemanı hazırladığı bir sayfalık ders özet raporunu, yarıyıl sonu
başarı notlarını, sınav sorularını, diğer ölçme-değerlendirme belgelerini ve ders izleme formunu
ekleyerek, yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde, ilgili dekanlığa iletir.
Sınav evrakları ve diğer ölçme-değerlendirme kriterlerine ait belgeler iki yıl süreyle saklanır.
Mazeret sınavları
MADDE 24 – (1) Yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenci, sınava girememe yahut çalışmaya katılamama gerekçesini/mazeretini bildiren bir dilekçeyi sınav tarihini izleyen beş iş
günü içerisinde ilgili dekanlığa iletir. Sağlıkla ilgili mazereti varsa ilgili dekanlığın onayladığı
sağlık raporunu, başka bir özrü varsa bunu kanıtlayan belgeyi dilekçesine eklemek zorundadır.
Aynı esaslar yıllık derslere de uygulanır.
(2) Mazeretleri ilgili FYK tarafından kabul edilen öğrenciler için, belirlenen ve ilan
edilen tarihte mazeret sınavı yapılır. Mazereti kabul edilmeyen veya mazeret sınavına girmeyen
öğrencinin notu sıfır olarak alınır.
Tek ders sınavları
MADDE 25 – (1) Azami öğrenim süresini doldurmaksızın, mezuniyet için tek dersi
kalan veya tek ders sınavı sonucunda en az 2,00 ortalamayı sağlayabilecek durumda olan öğrenciler, dersin devam koşulunu sağlamış ve yarıyıl içi çalışmaları tamamlamış olmak kaydıyla
ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavları bitimini izleyen on beş gün içerisinde yapılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci dersi yeniden
almak ve tüm gereklerini yerine getirmek zorundadır.
(2) Tek ders sınavına girebilecek durumda olan öğrencilerin, akademik takvimde belirlenen tek ders sınav tarihinden en geç beş iş günü önce ilgili fakülte dekanlığına başvurması
gerekir.
(3) Bitirme çalışması/projesi/tezi gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz.
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Notların kesinleşmesi
MADDE 26 – (1) Yarıyıl sonu ve yılsonu başarı notları öğretim elemanları tarafından
yarıyıl sonu veya yılsonu sınavlarının son gününden itibaren azami beş iş günü içinde öğrenci
bilgi sistemine girilir. Bu süre içinde girilmeyen notlar sistem tarafından geçici olarak I’ya dönüştürülür.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 27 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç iş günü içerisinde dersin
öğretim elemanına başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. İlgili öğretim
elemanı sınav kâğıdını tekrar inceleyerek itirazı en geç üç iş günü içinde değerlendirir ve sonucunu bildirir. Öğrenci sonuca tekrar itiraz etmek isterse, takip eden beş iş günü içerisinde
itiraz dilekçesi ile ilgili dekanlığa başvurabilir. Başvuru, dekanlık gözetiminde yedi iş günü
içerisinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Süresinden sonra yapılan itirazlar
kabul edilmez.
(2) İlan edilen notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ilgili fakülte yönetim kurulunun onayına bağlıdır.
Başarı notları
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmek için harfli notlandırma sistemi kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler, ağırlık katsayıları ve anlamları aşağıda
gösterilmiştir:
a) Harf not sistemi:
Başarı Notu
Katsayısı
Başarı Durumu
A+
4,0
Başarılı
A
4,0
Başarılı
A3,7
Başarılı
B+
3,3
Başarılı
B
3,0
Başarılı
B2,7
Başarılı
C+
2,3
Başarılı
C
2,0
Başarılı
C1,7
Şartlı başarılı
D+
1,3
Şartlı başarılı
D
1,0
Şartlı başarılı
F
0,0
Başarısız
IA
0,0
Devamsız başarısız
b) A+ notu sadece üstün başarılı öğrencilere verilebilecek onursal bir nottur. Öğrencinin
transkriptinde yer alır ancak ortalamasını herhangi bir şekilde etkilemez.
c) Harf notları dışında, not belgesinde geçici süreli yer alan I ve NP ile sürekli bulunan
CW, E, LA, R, S, T, U, W işaretlerinin anlamları da aşağıda gösterilmiştir:
1) CW: Öğrencinin yarıyıl içerisinde kayıt sildirdiğini gösterir.
2) E: Muafiyet sınavıyla başarılı olunan dersleri gösterir. Not ortalamasına katılmaz.
3) I: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir nedenle ders
için gerekli şartları tamamlayamayan öğrencilere geçici olarak verilen nottur. Öğrenci, notların
teslimi tarihinden itibaren iki hafta içinde eksikliklerini tamamlarsa başarı notuna, tamamlayamazsa F’ye, kredisiz ders ise U’ya dönüşür.
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4) LA: Öğrencinin yarıyıl içerisinde izinli sayıldığını gösterir.
5) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Yarıyıl sonu sınav sürecinin bitiminden itibaren iki hafta içerisinde telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler F’ye,
kredisiz ders ise U’ya dönüşür.
6) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.
7) S: Not ortalamasına katılmayan derslerde başarılı olunduğunu gösterir.
8) U: Not ortalamasına katılmayan derslerde başarısız olunduğunu gösterir.
9) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.
Not ortalamalarının hesabı
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda YNO ve GNO değerleri ile izlenir.
(2) Bir öğrencinin bir dersten aldığı başarı kredisi, o dersin AKTS kredi değerinin ve
yarıyıl sonu notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Not ortalamalarının hesaplanmasında ilgili
derslerin başarı notları katsayılarının ders AKTS kredileriyle çarpımları toplamının yine ilgili
derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesi yöntemi kullanılır.
(3) Başarısızlık sebebiyle tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde önceki
başarı notu ne olursa olsun son not geçerlidir. Ancak önceki notlar da not belgesinde gösterilir.
Diploma
MADDE 30 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine
göre başarı ile tamamlayan, GNO’su en az 2,00 olan, varsa staj, bitirme projesi gibi yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.
(2) Öğrenimlerini hiç disiplin cezası almaksızın 3,50 ve üzeri GNO ile tamamlayan öğrencilere yüksek onur belgesi, 3,00-3,49 arasında GNO ile tamamlayanlara ise onur belgesi
verilir.
(3) Kayıtlı olduğu lisans programını tamamlayamayan, ancak 4 üncü yarıyıl sonuna
kadar ders programında bulunan tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre en az 2,00 GNO
ile başarmış olan öğrenciye istemesi durumunda ilgili yönetim kurulu kararıyla ön lisans diploması verilir.
(4) Diplomanın üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış adı, Dekan
ile Rektörün imzaları bulunur. Diplomalarda yer alan kimlik bilgileri için öğrencinin mezun
olduğu tarihteki MERNİS kayıtları esas alınır. Mezuniyet tarihi, mezuniyet kararının alındığı
ilgili yönetim kurulu toplantısının yapıldığı tarihtir.
(5) Üniversiteden mezun olan öğrenciye, mezuniyet derecesini, GNO’sunu, aldığı ders,
proje, laboratuvar, bitirme çalışması ve stajını, başarı notlarıyla birlikte gösteren bir not döküm
belgesi verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.
(6) Mezun olan öğrencilere diploma ile birlikte tamamlayıcı bir belge olan diploma eki
verilir. Diploma ekinde, diplomada yer alan ve alınan derece ile ilgili, derecenin düzeyi, içeriği
ve kullanım alanları, ulusal eğitim sistemi ve Üniversitenin eğitim ve değerlendirme sistemi
gibi bilgilere yer verilir. Diploma ekinin dili İngilizce’dir.
Çift anadal ve yandal programları
MADDE 31 – (1) Çift anadal programına kayıt yaptırıp bu programın bütün gereklerini
süresi içinde yerine getirmiş olan öğrencilere ilgili ikinci anadal programı için ayrı bir diploma
verilir.
(2) Yandal programına kayıt yaptırıp bu programın bütün gereklerini süresi içinde yerine
getirmiş olan öğrencilere ilgili yandal programı için yandal sertifikası verilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin disiplinle ilgili işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre yürütülür.
Azami öğrenim süresi ve ek sınav hakları
MADDE 33 – (1) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programa
ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içerisinde tamamlamak zorundadırlar.
(2) Ancak birinci fıkrada düzenlenen azami süre sonunda;
a) Mezuniyet için son sınıf öğrencilerine kayıt yaptırarak devam ettikleri ve başarısız
oldukları bütün derslerde iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını
beşe indirenlere üç yarıyıl, ek sınavları almadan en çok beş derste başarısız olanlara ise dört
yarıyıl boyunca sınav hakkı tanınır. Tek dersten kalanların –öğrencilik hakkından yararlanmaksızın– sınava girme hakları sınırsızdır.
b) İzledikleri programdan mezuniyet için gerekli bütün derslerden geçtikleri halde başarılı sayılabilmeleri için gerekli GNO’yu sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden
sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan kısmen veya tamamen uygulamalı olup daha önce alınmayanlar dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
c) Sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen
öğrenci, sınırsız sınav hakkını kaybeder. Sınırsız hak sahibi öğrenciler sınava girdikleri dersin
kredisi başına öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
İzinli sayılma
MADDE 34 – (1) İzin almak isteyen öğrenciler gerekçelerini ve belgelerini içeren bir
dilekçe ile, mazeretin oluşumundan itibaren en geç on beş iş günü içinde, ilgili dekanlığa başvururlar. Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin bir ya da iki yarıyıl öğrenimine ara vermesine izin verilir:
a) Öğrencinin herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlık sorunlarının bulunması,
b) Daimi ikametgâhının bulunduğu yörenin tabii afete uğradığının, yörenin en büyük
mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi,
c) Eşinin veya birinci derecede yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi,
ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere
alınması,
d) Öğrencinin gözaltına alınması veya tutukluluk hali,
e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin
olması,
f) Öğrencinin doğum izni talep etmesi,
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g) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.
(2) Birinci fıkrada belirtilen sebepler dışında izin talep eden öğrencilerin, derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar izin başvurusunu yapmış olmaları gerekir.
(3) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk hali takipsizlik
ile sonuçlanan ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat eden öğrenciler, bu durumları sona erdikten sonra, gözaltı ve tutukluluk halinde geçen süre için, izin başvurusu yapabilirler.
(4) Öğrenciler izin süresinin bitiminde yarıyıl ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine
devam ederler. Bir yarıyıldan daha uzun bir süre izin alıp daha önce dönmek isteyenler dilekçe
ile başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla normal yarıyıl kayıtlarını yaptırıp öğrenimlerine devam edebilirler.
(5) Öğrenci, birden fazla izin talebinde bulunabilir. Ancak, izinli geçirilen süre toplam
4 yarıyıldan fazla olamaz. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise izinli sayılma,
bu hallerin süresi kadardır. Bu süre öğrenim sürelerinin hesabına katılmaz.
(6) Öğrenciler izinli oldukları süre içerisinde eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara
katılamazlar ve Üniversite tarafından verilen burs imkânlarından yararlanamazlar.
(7) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre öğrencinin izinli sayılacağı her yarıyıl için yıllık program ücretinin %5’i tahsil edilir. Birinci fıkradaki sebeplerin varlığı halinde
izinli sayılan öğrenciden ücret talep edilmez.
Kayıt silme
MADDE 35 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencilerin ilgili yönetim kurulu tarafından Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kendi talebi ile kaydını sildirmek istemesi,
b) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alması,
c) Öğrencinin sağlık raporu ile belgeleyeceği bir hastalığı nedeniyle öğrenimine devam
edememesi,
ç) Öğrencinin yatay geçiş yoluyla başka bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırması.
(2) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Ders ekleme-bırakma döneminin son gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu
yapan öğrenciden yarıyıl ücreti talep edilmez.
b) Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ilişik kesme başvurusu yapan öğrenciden, ödemesi gereken yarıyıl ücretinin %25’i alınır.
c) Bu fıkrada belirtilen durumlarda, ödenen yarıyıl ücreti fazlalığının kendisine iade
edilebilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun bulunmaması ve kullanımına tahsisli teçhizatı hasarsız olarak geri vermesi gerekir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 – (1) 20/9/2017 tarihli ve 30186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İbn
Haldun Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 17

İbn Haldun Üniversitesinden:
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimle ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İbn Haldun Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen
tüm lisansüstü programlarına ilişkin öğrenci kabulüne, eğitim ve öğretime, sınavlara ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü
maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek-165 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: İbn Haldun Üniversitesine bağlı enstitülerde kayıtlı öğrenciye
ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
atanan öğretim elemanını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim dalı: İbn Haldun Üniversitesine bağlı enstitülerde eğitim programı bulunan
anabilim dalını,
d) Doktora yeterlik komitesi: Enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile kurulan, Üniversitenin öğretim üyeleri içinden seçilen üç veya beş üyeden
oluşan, doktora yeterlik sınavlarını belirleyen komiteyi,
e) Enstitü: İbn Haldun Üniversitesindeki ilgili enstitüyü,
f) Enstitü Kurulu (EK): İbn Haldun Üniversitesindeki ilgili enstitü kurulunu,
g) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İbn Haldun Üniversitesindeki ilgili enstitünün yönetim kurulunu,
ğ) İkinci tez danışmanı: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan
ikinci tez danışmanını,
h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
ı) GNO: Genel not ortalamasını,
i) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktorayı,
j) MERNİS: Merkezi Nüfus İdaresi Sistemini,
k) Proje danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrencinin dönem projesini yürütmek üzere EYK
tarafından atanan öğretim elemanını,
l) Rektör/Rektörlük: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
m) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,
n) Tez danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrencinin tez çalışmalarını yürütmek üzere EYK
tarafından atanan öğretim üyesini,
o) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,
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ö) Yabancı Diller Yüksek Okulu: İbn Haldun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
p) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlarına İlişkin İlan, Başvuru,
Öğrenci Kabulü, Kayıt İşlemleri ve Diğer Esaslar
Lisansüstü programlarının ilanı
MADDE 5 – (1) Anabilim dalları tarafından, bir sonraki yarıyıl için önerilen lisansüstü
programlarının kontenjan, başvuru ve kabul koşullarına ilişkin hususlar, Enstitü Kurulunda karara bağlanıp, Senatonun onayına sunulur. Onaylanan lisansüstü programları, Üniversitenin internet sitesinde ilan edilir.
Lisansüstü programlara başvuru ve kabul
MADDE 6 – (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına giriş başvuruları, akademik
takvimde belirtilen süreler içerisinde internet üzerinden Enstitüye yapılır. İstenen belgeleri, belirtilen sürede tamamlamayan adayın başvurusu geçersiz sayılır.
(2) Lisansüstü programlarına yapılan başvuruları değerlendirmek üzere Enstitü Kurulu
tarafından ilgili program öğretim üyeleri arasından seçilecek en az üç öğretim üyesinden oluşan
bir değerlendirme jürisi oluşturulur. Jüri başvurusu geçerli olan adayların sıralamasını yapar
ve programa kabul edilmesini uygun bulduğu adayları EYK’ye önerir.
(3) Adayların değerlendirilmesinde;
a) Yüksek lisans programlarına kabulde lisans bitirme GNO’su,
b) Lisans derecesi ile doktora programlarına kabulde lisans bitirme GNO’su,
c) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabulde yüksek lisans bitirme
GNO’su,
ç) İlgili programın gerektirdiği yabancı dil seviyesini gösteren bir sınav sonucu,
d) ALES veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer uluslararası sınavların sonucu,
e) Referans mektupları,
f) Niyet mektubu,
g) Değerlendirme jürisinin gerekli gördüğünde yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonuçları,
esas alınır.
(4) Adayların ALES’ten, ilgili puan türünde, YÖK tarafından ilan edilen taban puandan
az olmamak koşuluyla Senatonun belirlediği asgari düzeyi aşmaları gerekir.
(5) Adayların yüksek lisans programına kabul edilebilmeleri için gerekli koşullar şunlardır:
a) Lisans öğrenimini Senato tarafından belirlenecek GNO ile (her bir program için) tamamlamış olmak (lisans programının son yarıyılındaki öğrenciye şartlı ön kabul verilebilir),
b) Öğretim dili İngilizce olan programlar için İngilizce yeterliğine sahip olmak,
c) Öğretim dili Türkçe olan programlara başvuran yabancı uyruklu adaylar için Türkçe
dil yeterliğini kazanmış olmak.
(6) Adayların doktora programına kabul edilebilmeleri için; lisans ya da tezli yüksek
lisans derecesiyle doktora programına başvuranlar için 4,00 üzerinden en az 3,00 veya 100
üzerinden en az 76,66 GNO ile mezun olma koşulunu sağlamış olmaları gerekir.
(7) Adayların değerlendirme jürisi tarafından gerekli görüldüğünde yapılan yazılı ve/veya sözlü bilimsel değerlendirme sonucunda başarılı bulunmuş olmaları gerekir.
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(8) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde uluslararası öğrenciler
için ALES’e muadil olarak hangi sınav puanının isteneceği Senato tarafından belirlenir.
(9) Adayların kabulü, değerlendirme jürisinin önerisi üzerine EYK tarafından karara
bağlanır ve enstitü müdürlüğü tarafından ilân edilir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlayan başarılı öğrenci, Senato tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
(2) Yatay geçiş yolu ile kabul için değerlendirme jürisinin olumlu kararı ve EYK’nin
onayı gerekir. Yatay geçiş yapan öğrencinin önceki programda geçirdiği sürenin ne kadarının
geçiş yaptığı programdaki süresine sayılacağı yine EYK tarafından kararlaştırılır.
(3) Değerlendirme jürisi, Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından yatay
geçiş yoluyla gelen öğrencinin kredisi transfer edilecek derslerini ve programı tamamlaması
için hangi dersleri alması gerektiğini belirleyen bir intibak raporu hazırlar. Öğrencilere daha
önce almış oldukları ve denklikleri EYK kararıyla kabul edilerek kredi transferi yapılan derslerde Üniversitedeki eşdeğer not verilir. Doktora programına başka bir üniversiteden yatay
geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavını Üniversitede alması gerekir. Üniversitenin kendi doktora programında yeterlik sınavını başardıktan sonra başka bir programa yatay geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavına tekrar girip girmeyeceği Enstitü anabilim dalı başkanının önerisi üzerine EYK kararıyla belirlenir.
(4) 6 ncı maddede anılan şartları sağlamış bir öğrenci, aynı yüksek lisans programının
tezli ve tezsiz olanları arasında EYK kararı ile geçiş yapabilir.
İngilizce yeterliliği ve sınavı
MADDE 8 – (1) Öğretim dili İngilizce olan bir lisansüstü programına kabul edilen
aday, Senato tarafından tanınan sınavlardan biri ile İngilizce yeterliliğini belgelerse, ilgili programa kayıt yaptırabilir.
(2) İngilizce yeterliliği olmayan adayların İngilizce Hazırlık Programına kabulü ile ilgili
esaslar Senato tarafından belirlenir.
Bilimsel hazırlık programı
MADDE 9 – (1) Lisans derecesinden farklı bir alandaki lisansüstü programına başvuran
aday bir bilimsel hazırlık programını tamamlamak şartıyla kabul edilebilir. Bu program dönem
izinleri dışında iki yarıyılı geçemez ve yaz öğretimini kapsamaz. Bilimsel hazırlık programında
geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü programı sürelerine dâhil edilmez.
(2) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler başvuru değerlendirme jürisi tarafından belirlenir. Bu derslerden C ve üzeri alan öğrencilere S notu verilerek öğrenciler başarılı
kabul edilir. Bu dersler lisansüstü programda alınması gereken derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık programının iki yarıyıl sonunda tamamlanmaması durumunda öğrencinin lisansüstü programıyla ilişiği kesilir.
(3) Bilimsel hazırlık programı dersleri öncelikli, zorunlu ve kredisiz olarak alınır ve
not belgesinde yer alır.
(4) Bilimsel hazırlık programı derslerinin yanı sıra, bazı lisansüstü programı dersleri
de akademik danışmanın önerisi ve EYK’nin onayı ile alınabilir. Bu lisansüstü derslerden alınan
notlar lisansüstü programında not ortalamasına katılır.
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Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler
MADDE 10 – (1) Uluslararası değişim programları çerçevesinde Üniversitede bir veya
daha fazla dönem için öğrenim görme hakkını kullanmak üzere yabancı ülkelerin yükseköğretim kurumlarından gelen öğrencilerin seçilme, kabul, ders kayıt, saydırma ve kredi işlemleri,
değişim programlarına ve özel öğrencilere ilişkin uygulama esasları ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
(2) Enstitülerce belirlenen koşullarla bazı dersleri almalarına izin verilen, ancak Üniversitenin herhangi bir diploma/derece programına kayıtlı olmayan özel öğrencilerin kabulü
EYK kararı ile yapılır. Özel öğrenciliğe ilişkin esaslar şunlardır:
a) Özel öğrenciye öğrencilikle ilgili belge, diploma veya derece verilmez, ancak izlediği
programda aldığı dersleri ve notları gösterir bir doküman verilir. Özel öğrenci statüsünde ders
alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
b) Özel öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez.
c) Özel öğrencinin başvurusunun işleme konabilmesi için şu şartları sağlaması gerekir:
1) Lisans derecesine sahip veya bir lisans programında son sınıf öğrencisi olması,
2) Başvurduğu program için istenen yabancı dile ait yeterlik belgesi getirmesi.
ç) Özel öğrencinin derslere kayıt olabilmek için, mali yükümlülüklerini yerine getirmesi
gerekir.
(3) Özel öğrenci statüsündeyken alınan notlar ve kredilerin, Üniversitenin lisansüstü
programlarında geçerli sayılması EYK kararıyla olur. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencinin özel öğrenci sıfatıyla alıp başarılı olduğu derslerden muafiyet işlemine tabi tutulanlar
ilgili lisansüstü müfredatındaki derslerin % 50’sini geçemez.
Kesin kayıt esasları
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programına kabul edilen öğrencinin kesin kayıt işlemleri,
akademik takvimde belirtilen günlerde ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kesin kayıt için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekir. Kayıtta istenen
belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil kaydına ilişkin
olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(2) Kayıt tarihlerinde mazereti bulunan öğrencinin durumu, dilekçeli başvurusu üzerine
EYK tarafından incelenir. Mazereti geçerli görülürse, derslere devam edemediği günlerde izinli
sayılacak şekilde ilgili dönemin ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar kendisine geç
kayıt imkânı verilebilir. Mazeretinin ilgili yarıyıla ait akademik takvimdeki ders ekleme-bırakma
süresinin bitimine kadar kalkmaması halinde, kayıt hakkı izleyen yarıyıla ertelenir.
(3) Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için
aranan şartlar şunlardır:
a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak,
b) Üniversitenin belirlemiş olduğu mali yükümlülükleri kayıt süresi içerisinde yerine
getirmek.
(4) Sahte veya yanıltıcı belge ve bilgi sunduğu anlaşılan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir. Söz konusu öğrenci Üniversiteden ayrılmış ise, kendisine verilen diploma ve diğer belgeler iptal edilerek hakkında kanuni işlem yapılır.
Kayıt yenileme esasları
MADDE 12 – (1) Öğrenci her dönem başında akademik takvimde ilan edilen tarihlerde
ders kaydını yaparak dönem kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürelerde kayıt yenilemeyenler, derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(2) Derslerin ekleme ve bırakma işlemleri yarıyılın ilk iki haftası içerisinde yapılır. Öğrenciler bu süre zarfında daha önce yazdıkları derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini
ekleyebilir. Daha önce kayıt yenileme işlemi yapmayanlar, bu sürede kayıtlarını yenileyebilirler.
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(3) Mazeretleri nedeniyle ilan edilen süreler içinde kayıt yenilemeyenler ile ders eklebırak süresinden sonra ders kayıtlarında değişiklik yapmak isteyen öğrencilerden, mazeretleri
EYK tarafından kabul edilenlerin kayıtları veya ders kayıtları en geç derslerin başlamasını
takip eden dördüncü haftanın son işgününe kadar yenilenebilir. Geç kayıt yaptıranlara öğrenim
ücreti ile ilgili mevzuat hükümlerine göre gecikme cezası uygulanır.
(4) Öğrencinin izinsiz veya geçerli mazereti olmaksızın kayıt yaptırmadığı yarıyıl 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanan azami süre içinde değerlendirilir.
Eğitim-öğretim yılı, ölçme ve değerlendirme
MADDE 13 – (1) Bir akademik yıl iki yarıyıldan ve yaz öğretiminden oluşur. Yaz öğretiminde verilecek derslerle ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.
(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders alma, sınav gibi faaliyetlerin süre ve tarihlerine
ait hususlar akademik takvim ile belirlenir, Senato tarafından onaylanarak ilan edilir.
(3) Öğretim elemanı, EYK onayını almadan dönem sonu sınavının tarih ve saatini değiştiremez.
(4) Dersler, uygulamalar, seminerler, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları gibi çalışmalara
katılım zorunludur. Derse devam ilgili öğretim elemanınca kayıt altına alınır. Derslerin ve dönem içi çalışmaların %30’una, geçerli mazereti olmadan katılmayan öğrenci IA notu ile başarısız sayılır.
(5) Programda sürekli ölçme-değerlendirme yapılır. Öğretim elemanı ödev, proje, laboratuvar, sınıf içi uygulama, alan çalışması, sunum, rapor gibi çalışmaları da ölçme-değerlendirmeye katabilir. Yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, herhangi bir ölçme-değerlendirme öğesinin ağırlığı %60’tan fazla olamaz.
(6) Tüm ölçme-değerlendirme sonuçlarının duyurulmasında şeffaflık esastır. Bu sonuçların en geç iki hafta içerisinde ilan edilmesi gerekir. Öğretim elemanı, isteyen öğrenciye değerlendirme sonuçları ve yöntemi hakkında geri bildirim sağlar.
(7) Yarıyıl sonu başarı notları öğretim elemanları tarafından yarıyıl sonu sınavlarının
son gününden itibaren azami beş iş günü içinde öğrenci bilgi sistemine girilir. Bu süre içinde
girilmeyen notlar sistem tarafından geçici olarak I’ya dönüştürülür.
(8) Lisansüstü öğretimi süresince izlenecek eğitim-öğretim programları ve mezuniyet
için gerekli koşullar Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
(9) Programların uygulanmasına ilişkin esaslar EYK tarafından belirlenir.
Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 14 – (1) Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek öğretim elemanları, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından
karara bağlanır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
Başarı notları ve ilgili harfler
MADDE 15 – (1) Harfle ifade edilen başarı notları ve bunların ağırlık katsayıları ve
anlamları aşağıda gösterilmiştir:
Başarı Notu
Katsayısı
Başarı Durumu
A+
4,0
Başarılı
A
4,0
Başarılı
A3,7
Başarılı
B+
3,3
Başarılı
B
3,0
Başarılı
B2,7
Şartlı Başarılı
C+
2,3
Şartlı Başarılı
C
2,0
Şartlı Başarılı
F
0,0
Başarısız
IA
0,0
Devamsız başarısız
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(2) A+ notu sadece üstün başarılı öğrencilere verilebilecek onursal bir nottur. Öğrencinin
transkriptinde yer alır ancak ortalamasını herhangi bir şekilde etkilemez.
(3) Ayrıca diğer harfler ve anlamları şunlardır:
a) CW: Kayıt sildirdi. Öğrencinin yarıyıl içinde kayıt sildirdiğini gösterir.
b) E: Muaf. İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından uygulanan muafiyet sınavı
sonucunda muaf olunan dersler için verilir.
c) I: Eksik. Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir nedenle
ders için gerekli şartları tamamlayamayan öğrencilere geçici olarak verilen nottur. Öğrenci,
notların teslimi tarihinden itibaren iki hafta içinde eksikliklerini tamamlarsa başarı notuna, tamamlayamazsa F’ye, kredisiz ders ise U’ya dönüşür.
ç) IA: Devamsızlık nedeniyle başarısız. Ders ve uygulamalara ilişkin devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. Not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür.
d) LA: İzinli. Öğrencinin yarıyıl içinde izinli sayıldığını gösterir.
e) NP: Final sınavına girmedi. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir.
Yarıyıl sonu sınav sürecinin bitiminden itibaren iki hafta içinde telafi edilenler başarı notuna,
edilmeyenler F’ye, kredisiz ders ise U’ya dönüşür.
f) QP: Doktora yeterlik devam. Doktora yeterlik sürecinin devam ettiğini gösterir.
g) R: Tekrar. Tekrar edilen dersi göstermek için kullanılır.
ğ) S: Başarılı. Not ortalamasına katılmayan derslerden başarılı olanlara verilir.
h) SP: Bilimsel hazırlık. Bilimsel hazırlık programı (önkoşul) derslerini gösterir.
ı) TP: Tez devam. Tez çalışmasının/bitirme projesinin başarıyla devam ettiğini gösterir.
i) TN: Tez devamsız. Tez çalışmasına/bitirme projesine devam edilmediğini gösterir.
j) U: Başarısız. Not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olanlara verilir.
k) W: Çekilme. Bir dersten danışmanının onayı ile çekilen öğrenciye verilir. Not ortalamasına katılmaz.
Not ortalamalarının hesabı
MADDE 16 – (1) Öğrencinin başarı durumu her yarıyıl sonunda YNO ve GNO değerleri ile izlenir.
(2) Başarısızlık sebebiyle tekrarlanan veya not yükseltmek için alınan derslerde son başarı notu geçerlidir. Tekrarlanan dersten daha önceki yarıyıllarda alınan notlar ortalama hesabına
katılmaz, ancak not belgesinde gösterilir.
Maddi hataların düzeltilmesi
MADDE 17 – (1) Sınav veya harf notunda maddi hata olduğunu düşünen öğrenci, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde dersin öğretim elemanına itiraz için
başvurabilir. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır.
(2) Öğretim elemanının kararına da itiraz etmek isteyen öğrenci, takip eden beş iş günü
içerisinde itiraz dilekçesini Enstitü müdürlüğüne iletebilir. Başvuru, Enstitü müdürlüğü gözetiminde yedi iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
(3) İlan edilen notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ilgili EYK’nin onayına bağlıdır.
Ders tekrarlanması, saydırılması ve muafiyeti
MADDE 18 – (1) Zorunlu bir dersten muaf olmak isteyen öğrenciler için her dönem
ders kayıtlarından önce Enstitü tarafından EYK kararı ile muafiyet sınavı düzenlenebilir. Bu
sınavı başaran öğrenciler dersten muaf tutulur. Öğrenciler kayıtlı oldukları bir ders için aynı
akademik yılda muafiyet sınavı alamazlar.
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(2) Öğrenciler IA, F veya U notu aldıkları zorunlu ve seçmeli dersleri tekrarlamak veya
seçmeli derslerin yerine geçecek aynı seçmeli ders grubundan bir başka dersi almak zorundadır.
Yeni dersten alınan not, IA, F veya U notunun yerine geçer ve ortalamaya sadece yeni not katılır. Ancak önceki IA, F veya U, not belgesinde gösterilir.
(3) B, C+, C-, C alınmış olan dersler de tekrarlanabilir.
(4) Aynı dönem içerisinde alınan derslerden biri, düşük not veya başarısızlıkla sonuçlanan bir başkası yerine sayılamaz. Daha önceki dönemlerde alınmış olan seçmeli dersin tekrarında hangi ders yerine alındığı ders kayıt sırasında belirtilmelidir.
Dersten çekilme
MADDE 19 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten akademik
takvimde belirtilen dersten çekilme süresi içerisinde akademik danışmanın onayı ile çekilebilirler. Bir öğrenci kayıtlı olduğu program süresince azami 3 dersten çekilebilir.
Sınavlara katılmama
MADDE 20 – (1) Yarıyıl sonu sınav/sınavlarına hastalık veya başka bir mazeretle katılamayan öğrenciler, ilgili raporlar veya belgeler ile, en geç sınav tarihinden sonraki beş iş
günü içerisinde Enstitü müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. Yarıyıl sonu sınavı mazeret dilekçeleri, EYK tarafından karara bağlanır.
(2) Ara sınavlara veya benzeri çalışmalara katılmayan öğrencilere uygulanacak işlem,
dersin başlangıcında kendilerine duyurulmuş olması kaydıyla ilgili öğretim elemanınca belirlenir.
Tek ders sınavları
MADDE 21 – (1) Tezli programda dört, tezsiz programda üç yarıyıl sonunda mezuniyet
için gerekli şartları sağlayabilmek için tek dersi kalan veya tek ders sınavı sonucunda gerekli
mezuniyet not ortalaması şartını sağlayabilecek durumda olan öğrenciler, dersin devam koşulunu sağlamış ve yarıyıl içi çalışmalarını tamamlamış olmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile dönem sonu sınavları bitimini izleyen on beş gün içerisinde yapılacak tek ders sınavına
girebilir veya eksik ders yükümlülüğünü tamamlayabilir.
(2) Tek ders sınavına girebilecek durumda olan öğrencilerin, akademik takvimde belirlenen tek ders sınav tarihinden en geç beş iş günü önce ilgili enstitü müdürlüğüne başvurması
gerekir.
(3) Bitirme projesi, seminer, tez gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz.
İzinli ayrılma
MADDE 22 – (1) İzin isteği derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar yapılmalıdır. Zorunlu haller dışında bu dönemden sonra yapılan izin başvuruları
kabul edilmez.
(2) Geçerli bir mazereti sebebiyle izin almak isteyen öğrenciler gerekçelerini ve belgelerini içeren bir dilekçe ile, mazeretin oluşumundan itibaren en geç on beş iş günü içinde, ilgili
enstitü müdürlüğüne başvururlar. Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim
kurulunun kararıyla öğrencinin bir ya da iki yarıyıl öğrenimine ara vermesine izin verilir, zorunlu hallerde EYK bu süreyi üç yarıyıla kadar uzatabilir:
a) Öğrencinin tam teşekküllü herhangi bir sağlık kurumundan alınan rapor ile belgelenmiş sağlık sorunlarının bulunması,
b) Daimi ikametgâhının bulunduğu yörenin tabii afete uğradığının, yörenin en büyük
mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi,
c) Eşinin veya birinci derecede yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi,
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ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere
alınması,
d) Öğrencinin gözaltına alınması veya tutukluluk hali,
e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin
olması,
f) Öğrencinin doğum izni talep etmesi,
g) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.
(3) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk hali takipsizlik
ile sonuçlanan ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat eden öğrenciler, ancak bu durumları
sona erdikten sonra, gözaltı ve tutukluluk halinde geçen süre için izin başvurusu yapabilirler.
(4) Bu maddenin birinci fıkrasına göre öğrencinin izinli sayılacağı her dönem için program ücretinin %5’i tahsil edilir. İkinci ve üçüncü fıkralardaki sebeplerin varlığı halinde izinli
sayılan öğrenciden ücret talep edilmez.
(5) Yurt dışında öğrenim görmek amacıyla belirli süreliğine izin verilmiş öğrencinin
aldığı derslerin transfer edilmesi Üniversiteye dönüşünden sonra akademik danışmanının görüşüyle EYK tarafından kararlaştırılır.
(6) Öğrenimine devam edecek öğrenci, izin süresi sonunda ve normal kayıt döneminde
kaydını yaptırarak öğrenimine devam edebilir. Bir yarıyıldan fazla izin almış öğrenci izin süresi
bitmeden Üniversiteye dönmek isterse EYK’ye dilekçeyle başvurması gerekir.
Kayıt silme
MADDE 23 – (1) Üniversiteden ilişiğini kesmek isteyen öğrenci, dilekçesinde ayrılış
nedenini de belirterek, Enstitü müdürlüğüne başvurur. Kaydı EYK kararı ile silinir.
(2) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkartılma cezası verilenlerin kaydı silinir.
(3) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Ders ekleme-bırakma döneminin son gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu
yapan öğrenciden dönem ücreti talep edilmez.
b) Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ilişik kesme başvurusu yapan öğrenciden ödemesi gereken dönem ücretinin tamamı tahsil edilir. Sonraki dönemlere ait daha
önceden yaptığı ödeme varsa kendisine iade edilir.
c) Bu fıkrada belirtilen durumlarda, ödenen dönem ücreti fazlalığının kendisine iade
edilebilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun bulunmaması ve kullanımına tahsisli teçhizatı hasarsız olarak geri vermesi gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar
Yüksek lisans programları
MADDE 24 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür.
Bu programlara öğrenci kabul edilme ve yürütülme esasları Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Tezli yüksek lisans programının amacı ve ders yükü
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma
yapmasını, eriştiği bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.
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(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bu derslerden birisi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders olmalıdır. Seminer dersi
ve tez çalışması başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı
bir eğitim-öğretim dönemi altmış AKTS kredisinin altında kalmamak koşuluyla seminer dersi
dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az yüz yirmi AKTS kredisinden
oluşur.
(3) Tez danışmanı atanıncaya kadar, Enstitü anabilim dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı akademik danışmanlık görevini yürütür. Akademik danışmanın görevi, öğrencinin akademik gelişimini izlemek, ders kayıt, ekleme ve bırakma işlemlerinde rehberlik
etmektir. Akademik danışman öğrencinin her yarıyılda alabileceği dersleri, bu Yönetmeliğe ve
ilgili yüksek lisans programı ders planına uygun olarak belirler.
(4) Yüksek lisans öğrencisi akademik danışmanının önerisi ve EYK’nin onayıyla;
a) Kredili derslerden en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerinden seçebilir.
b) Diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından en fazla iki ders alabilir. Bu derslerin alınabilmesi için Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması
gerekir.
c) Daha önce, Üniversitenin veya başka bir üniversitenin lisansüstü programından aldığı
dersleri son beş yıl içerisinde başarılmış olması koşuluyla geçerli saydırabilir.
(5) Yüksek lisans öğrencilerinin ders saydırma talepleri aşağıdaki hükümlere göre karara bağlanır:
a) Öğrenciler, yüksek lisans programı süresince başka üniversitelerin lisansüstü programlarından almış oldukları dersleri saydırma talebinde bulunabilirler. Yatay geçiş ile yurt içi
ve/veya yurt dışı değişim programlarında alınan derslerin saydırılması bu hükme tabi değildir.
b) Yeni girişli öğrencilerin, daha önce almış oldukları dersler için Enstitü tarafından intibak raporu hazırlanır. Buna göre saydırılması istenen kredi, yüksek lisans programının gerektirdiği toplam kredi yükünün %65’ini aşamaz.
c) Öğrencilerin bu talepleri için en geç birinci yarıyıl sonuna kadar Enstitüye dilekçeyle
başvurmaları gerekir.
(6) Üniversite dışından alınmış ve EYK tarafından geçerli sayılmış olan dersler öğrenci
kaydına Üniversitedeki eşdeğer not ile geçer.
Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın dört yarıyıldır. Program en çok altı yarıyılda tamamlanmalıdır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu müddet zarfında başarı koşullarını yerine getiremeyen,
azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan yahut tez savunmasına girmeyen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Yüksek lisans tezi
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim dalı başkanlığı
her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç 1 inci yarıyılın,
öğrenci tarafından danışmanıyla beraber belirlenen tez konusunu en geç 2 nci yarıyılın sonuna
kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir. Öğrenci, en geç
3 üncü yarıyılın başından itibaren her dönem tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.
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(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede bu nitelikleri taşıyan öğretim üyesi yoksa Senatonun belirlediği esaslar
çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman
olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanını gerektiriyorsa, Üniversite kadrosu dışından da, en az doktora derecesine sahip, ikinci danışman atanabilir.
(3) Bir öğretim elemanı aynı anda en çok 12 lisansüstü öğrencisine tez danışmanlığı
yapabilir.
(4) Danışman veya tez konusu değişikliği öğrencinin enstitü müdürlüğüne resmi başvurusu ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.
(5) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve EYK’nin onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden teşekkül eder. Üç kişilik jürilerde 2 nci tez
danışmanı jüri üyesi olamaz.
(6) Tez çalışmaları sırasında, öğrencinin Üniversite tarafından düzenlenen Sosyal, Beşeri ve Yönetim Bilimleri Lisansüstü Çalışmaları Konferansında ya da Üniversite içinde veya
dışında düzenlenen bir bilimsel toplantıda lisansüstü çalışmaları ile ilgili sunum yapması gerekmektedir. Öğrencinin bu durumu Enstitü Müdürlüğüne teslim edeceği bir belge ile kanıtlaması gerekir.
(7) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, profesyonel bir dil editöründen alacağı uygunluk belgesi (proofreading) ile gerekli sayıda nüshayı, danışmanına teslim eder. Danışman,
söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tezin, tez/proje yazım kılavuzuna uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile tez nüshalarını, Enstitü anabilim/bilim dalı/program başkanlığı aracılığıyla, bir nüshası Enstitüde saklanmak ve diğerleri
jüri üyeleri ile paylaşılmak üzere, Enstitüye gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihal
içerdiği tespit edilen tez, gerekçesi ile beraber, karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir.
(8) Jüri üyeleri, tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde toplanarak
öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Bu
karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(10) Başarılı olan öğrenci, yüksek lisans derecesine hak kazanmak için tezinin ciltlenmiş
üç nüshasını ve elektronik kopyasını tez danışmanının tezin biçim yönünden tez/proje yazım
kılavuzuna uygun olduğunu bildiren yazısıyla birlikte tez sınav tarihinden itibaren bir ay içerisinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay
daha uzatabilir. Öğrenci bu koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
(11) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(12) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içerisinde düzeltmeleri
yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunursa
Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(13) Tezi reddedilen öğrenciye, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje
yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla, talebi halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Gerekli şartları sağlayabilmesi için öğrenciye bir yarıyıl ek süre verilir.
Tezli yüksek lisans programından mezuniyet
MADDE 28 – (1) Aşağıdaki şartları sağlayan tezli yüksek lisans programı öğrencileri
EYK kararı ile mezuniyete hak kazanır:
a) Kayıtlı olunan program çerçevesinde alınması gereken yüksek lisans derslerinin en
az 3,00 GNO ile başarılması,
b) Tezin başarıyla tamamlanması ve otuz gün içerisinde Enstitünün belirlediği diğer
mezuniyet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.
(2) Mezuniyet tarihi, öğrencinin tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalanmış nüshasını Enstitüye teslim ettiği tarihtir.
(3) Enstitü, tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde elektronik bir kopyasını, bilimsel
araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderir.
Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve ders yükü
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve altmış AKTS’den az olmamak kaydıyla birisi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren
en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersine, alınması gereken yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için
derslerinin seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim
üyesi veya Senatonun belirlediği nitelikleri taşıyan doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç ilk yarıyılın sonuna kadar belirler. Proje danışmanı atanıncaya kadar, danışmanlık görevini Enstitü anabilim dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı yürütür.
(4) Danışman değişikliği öğrencinin enstitü müdürlüğüne resmi başvurusu ve EYK kararı ile gerçekleşir.
(5) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi, akademik danışmanının önerisi ve EYK’nin onayıyla;
a) Kredili derslerden en çok üçünü, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerinden seçebilir.
b) Diğer yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans programlarından en fazla üç ders
alabilir. Bu derslerin alınabilmesi için Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması
gerekir.
c) Daha önce, Üniversitenin veya başka bir üniversitenin lisansüstü programından aldığı
dersleri son beş yıl içerisinde başarılmış olması koşuluyla geçerli saydırabilir. Bu durumda öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu programdan aktarabileceği toplam kredi, tamamlaması gereken mezuniyet kredisinin %65’ini geçemez.
(6) Üniversite dışından alınmış ve EYK tarafından geçerli sayılmış olan derslerin notları
öğrenci kaydına Üniversitedeki eşdeğer not olarak geçer.
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Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, ilgili müfredat
derslerinin verildiği dönemden itibaren, her dönem kayıt yenilenip yenilenmediğine bakılmaksızın en az iki, azami üç yarıyıldır.
(2) Programı azami süre içerisinde başarı ile tamamlayamayanların kaydı silinir.
Tezsiz yüksek lisans programı bitirme projesi
MADDE 31 – (1) Proje çalışmasını tamamlayan öğrenci, profesyonel bir dil editöründen alacağı uygunluk belgesi (proofreading) ile gerekli sayıda nüshayı proje danışmanına teslim
eder. Danışman, söz konusu projeye ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak projenin
biçim yönünden tez/proje yazım kılavuzuna uygun olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte
Enstitüye gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihal içerdiği tespit edilen proje, gerekçesi
ile beraber, karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir.
Tezsiz yüksek lisans programından mezuniyet
MADDE 32 – (1) Aşağıdaki şartları sağlayan tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri
EYK kararı ile mezuniyete hak kazanır:
a) Kayıtlı olunan program çerçevesinde alınması gereken yüksek lisans derslerinin en
az 2,50 GNO ile başarılması,
b) Bitirme projesinin başarıyla tamamlanması ve Enstitünün belirlediği diğer mezuniyet
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
c) Bitirme projesinin danışman tarafından kabul edilen ve biçim yönünden de uygun
bulunan kopyalarının Enstitüye teslim edilmesi.
Yüksek lisans diploması
MADDE 33 – (1) Yüksek lisans diploması, programını başarıyla tamamlayan ve eğitim
ücreti borcu bulunmayan öğrenciye verilir.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış
adı, Enstitü Müdürü ile Rektörün imzaları bulunur. Diplomalarda yer alan kimlik bilgileri için
öğrencinin mezun olduğu tarihteki MERNİS kayıtları esas alınır.
(3) Mezun olan öğrencilere diploma ile birlikte tamamlayıcı bir belge olan diploma eki
verilir. Diploma ekinde, diplomada yer alan ve alınan derece ile ilgili, derecenin düzeyi, içeriği
ve kullanım alanları, ulusal eğitim sistemi ve Üniversitenin eğitim ve değerlendirme sistemi
gibi bilgilere yer verilir. Diploma ekinin dili İngilizce’dir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programına İlişkin Esaslar
Programın amacı ve ders yükü
MADDE 34 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yürütme,
bilimsel meseleleri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin aşağıdaki niteliklerden en az birini
yerine getirmesi gerekir:
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama.
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(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler için toplamı yirmi
bir kredinin altında kalmamak koşuluyla asgari yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi
ve tez çalışması olmak üzere bir akademik yılda en az altmış, toplamda asgari iki yüz kırk
AKTS’den teşekkül eder. Lisans derecesi ile kabul almış öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplamda
asgari üç yüz AKTS’den teşekkül eder. Derslerden birisi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermelidir.
(4) Lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programlarında, Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı
ile diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders seçebilir.
Diğer üniversiteden alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması
gerekir.
(6) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 21 kredilik dersini
başarı ile tamamlamış olan bir öğrenci aynı anabilim dalındaki yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçmeye ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Süre
MADDE 35 – (1) Doktora programının süresi, bilimsel hazırlık hariç, ilgili müfredat
derslerinin verildiği dönemden itibaren, kayıt yenilenip yenilenmediğine bakılmaksızın tezli
yüksek lisans ve lisans derecesi ile kabul edilenler için sırasıyla sekiz yarıyıl ve on yarıyıldır.
Programı azami tamamlama süresi tezli yüksek lisans ve lisans derecesi ile kabul edilenler için
sırasıyla on iki ve on dört yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans ve lisans derecesi ile kabul edilenler için sırasıyla dört ve altı yarıyıldır. Bu
süre içerisinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin belirlediği en
az GNO’yu sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayıp tez önerisi kabul edilen,
ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürede bitiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olup kredili derslerini ve/veya
azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlayamayan ya da başarıyla savunamayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve diğer şartları yerine getirmiş olması
kaydıyla talebi halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Gerekli şartları sağlayabilmesi
için öğrenciye bir yarıyıl ek süre verilir.
Tez danışmanı, başlığı ve konusunun belirlenmesi
MADDE 36 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve öğrenci tarafından danışmanıyla beraber belirlenen tez
başlığı ile konusunu Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir.
Tez danışmanı ve başlığının, en geç 2 nci yarıyılın sonuna kadar belirlenmesi zorunludur. Öğrenci, yeterlik sınavını başarmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.
(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip, başarılı en az bir yüksek
lisans tezini yönetmiş öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede bu nitelikleri taşıyan
öğretim üyesi yoksa, Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir
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üniversiteden öğretim üyesi tez danışmanı olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliği birden
fazla tez danışmanını gerektiriyorsa, Üniversite kadrosu dışından da, en az doktora derecesine
sahip, ikinci danışman atanabilir.
(3) Danışman veya tez konusu değişikliği öğrencinin Enstitü müdürlüğüne resmi başvurusu ve EYK kararı ile gerçekleşir.
Yeterlik sınavı
MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının
sınanmasıdır. Yeterlik sınavları Enstitü tarafından belirlenen ve akademik takvimde ilan edilen
tarihlerde yapılır.
(2) En az 3,00 ağırlıklı GNO’ya sahip öğrenci, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
ise en geç 5 inci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul almış ise en geç 7 nci yarıyılın sonuna kadar
yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Yeterlik sınavları, EYK tarafından onaylanan ve tam zamanlı görev yapan beş kişilik
doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenip yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları
hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Sınav jürisi en az
ikisi Üniversite dışından olmak üzere, tez danışmanı dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.
(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve
öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanı tarafından yeterlik
sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Yeterlik sınavında başarı gösteremeyen öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
(6) Doktora yeterlik komitesi, gerekli görmesi halinde, ders yükünü tamamlamış ve yeterlik sınavını başarmış bir öğrencinin, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla
fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.
Tez izleme komitesi
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içerisinde EYK
onayı ile tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Üç öğretim üyesinden oluşan tez izleme komitesinde tez danışmanından başka ilgili
programın içinden ve dışından birer üye yer alır. Varlığı durumunda 2 nci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir.
(3) Kurulan tez izleme komitesinin üyelerinde sonraki dönemlerde EYK onayı ile değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içerisinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez
izleme komitesine sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü
savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine iletir.
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(2) Komite, tez önerisinin kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda salt çoğunlukla verilen kabul veya ret kararı,
işlemin bitişini izleyen üç gün içerisinde Enstitü anabilim dalı başkanlığınca Enstitüye tutanakla
bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içerisinde, tez danışmanı ve/veya konusunu değiştiren öğrenci ise
altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine sunacağı yazılı raporla o ana kadar gerçekleştirdiği çalışmaların özetini ve bir sonraki döneme ait çalışma planını belirtir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Üst üste iki kez veya aralıklı
olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve tez önerisi reddedilir.
(6) Tez çalışmaları sırasında, öğrencinin Üniversite tarafından düzenlenen Sosyal, Beşeri ve Yönetim Bilimleri Lisansüstü Çalışmaları Konferansında ya da Üniversite içinde veya
dışında düzenlenen bir bilimsel toplantıda lisansüstü çalışmaları ile ilgili sunum yapması gerekmektedir. Öğrencinin bu durumu Enstitü Müdürlüğüne teslim edeceği bir belge ile kanıtlaması gerekir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 40 – (1) Tez çalışmasını veya önceki savunmada istenen düzeltmeleri tamamlayan öğrenci, profesyonel bir dil editöründen alacağı uygunluk belgesi (proofreading) ile gerekli sayıda nüshayı tez danışmanına teslim eder. Danışman, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tezin tez/proje yazım kılavuzuna uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile tez nüshalarını, Enstitü anabilim/bilim dalı/program başkanlığı
aracılığıyla, bir nüshası Enstitüde saklanmak ve diğerleri jüri üyeleri ile paylaşılmak üzere,
Enstitüye gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihal içerdiği tespit edilen tez, gerekçesi
ile beraber, karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir.
(2) Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tezin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
(3) Tez jürisi, danışmanın ve Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı
ile atanır. Jüri, öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan üç öğretim üyesi ile en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde
öğrenciyi tez savunmasına alır. Savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantısı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

Sayfa : 32

RESMÎ GAZETE

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içerisinde gerekli
değişiklikleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 35 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(6) Doktora tezini tamamlayan öğrencinin tez savunmasından önce, tezinden tek başına
veya başka araştırmacılarla birlikte Üniversitenin ismi de kullanılarak üretilmiş, Web of Science
tarafından taranan dergilerde basılmış, basıma kabul edilmiş veya düzeltme önerisi almış (revise
and resubmit) veya ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olan uluslararası alan
endeksleri tarafından taranan bir dergide basılmış veya basıma kabul edilmiş en az bir makaleyi
tezi ile birlikte sunması gerekir.
Doktora programından mezuniyet
MADDE 41 – (1) Kayıtlı olunan program çerçevesinde alınması gereken doktora derslerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olan ayrıca yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez
sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci mezuniyete hak kazanır.
Doktora diploması
MADDE 42 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci
tezinin jüri tarafından kabul edilip biçim yönünden de tez/proje yazım kılavuzuna uygun bulunan ciltli en az üç nüshasını ve elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir
ay içerisinde Enstitüye teslim ettiği takdirde EYK kararı ile doktora diploması almaya hak kazanır. EYK, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Öğrenci bu koşulları
yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami
süresinin dolması halinde programdan ilişiği kesilir.
(2) Mezuniyet tarihi, öğrencinin tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalanmış nüshasını Enstitüye teslim ettiği tarihtir.
(3) Enstitü, tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde elektronik bir kopyasını, bilimsel
araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderir.
Doktora diploması
MADDE 43 – (1) Doktora diploması, programını başarıyla tamamlayan ve eğitim ücreti
borcu bulunmayan öğrenciye verilir.
(2) Doktora diploması üzerinde ilgili programın onaylanmış adı, Enstitü Müdürü ile
Rektörün imzaları bulunur. Diplomalarda yer alan kimlik bilgileri için öğrencinin mezun olduğu
tarihteki MERNİS kayıtları esas alınır.
(3) Mezun olan öğrencilere diploma ile birlikte tamamlayıcı bir belge olan diploma eki
verilir. Diploma ekinde, diplomada yer alan ve alınan derece ile ilgili, derecenin düzeyi, içeriği
ve kullanım alanları, ulusal eğitim sistemi ve Üniversitenin eğitim ve değerlendirme sistemi
gibi bilgilere yer verilir. Diploma ekinin dili İngilizcedir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin işleri
MADDE 44 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenen kurallara göre yürütülür.
(2) Disiplin cezası nedeni ile Üniversiteden uzaklaştırılan öğrencinin, uzaklaştırma süresi, azami öğrenim süresine katılır.
Öğrenim ücreti ve burslar
MADDE 45 – (1) Lisansüstü programları esasen ücretlidir. Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti indirimi ve burs verilebilir.
(2) Dönem ücreti, her öğrencinin -varsa, indirimlerden sonra- ödemesi gereken program
ücretinin o programın normal dönem sayısına bölünmesi ile belirlenir.
(3) Dönem ücretini ödememiş olan öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. Bu
durumda öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(4) Öğrenci program gereklerini programın normal süresinden önce tamamlasa dahi
program ücretinin tamamını ödemeden mezun olamaz.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 20/4/2016 tarihli ve
29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,
3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul,
Senato ve Enstitü Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 47 – (1) 20/9/2017 tarihli ve 30186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İbn
Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız
Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin beşinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Yüksek lisans programlarına sadece ALES puanı ile öğrenci kabul edilebileceği
gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması ve yazılı ya da yazılı ve sözlü sınavdan oluşan bilim sınavı sonucunun da değerlendirmeye alınması hususları Senatoca belirlenir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü
cümleleri ile üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrasının son cümlesi sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans
programı, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en
az 120 AKTS kredisinden oluşur.”
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“(3) Tez danışmanı atanan ve derslerini tamamlayan tüm tezli yüksek lisans öğrencileri,
danışmanı tarafından açılan tez ve uzmanlık alan derslerine kayıt takvimi içerisinde kayıt yaptırmak zorundadır.”
“Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders, ders yüküne saydırılabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim üyeleri veya yükseköğretim kurumları dışındaki kurum
ve kuruluşlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişiler de ikinci tez danışmanı olarak atanabilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mezuniyet tarihi, tez çalışmasının sınav jürisi tarafından imzalı nihai nüshasının ilgili Enstitüye teslim edildiği tarihtir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim üyeleri veya yükseköğretim kurumları dışındaki kurum
ve kuruluşlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişiler de ikinci tez danışmanı olarak atanabilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mezuniyet tarihi, tez çalışmasının sınav jürisi tarafından imzalı nihai nüshasının ilgili Enstitüye teslim edildiği tarihtir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İkinci tez danışmanı, doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim üyeleri veya yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden atanabilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mezuniyet tarihi, tez çalışmasının sınav jürisi tarafından imzalı nihai nüshasının ilgili Enstitüye teslim edildiği tarihtir.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/12/2016

29925
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ĠLÂN BÖLÜMÜ
YARGI ĠLÂNLARI
Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2017/521
KARAR NO : 2018/184
Mahkememizin 21/03/2018 tarih ve 2017/521 Esas ve 2018/184 Karar sayılı ilamı ile
sanık Anna HRYSHANOVA hakkında, 07/06/2017 tarihinde iĢlediği iddia edilen EĢyayı Gümrük
ĠĢlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak, suçu nedeniyle eylemine uyan 5607 Sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1. maddesi ve 5275 Sayılı CMK'nun 231/6 maddesi
uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠYE BIRAKILMASINA, 5275 Sayılı CMK'nun
231/8. maddesi uyarınca 5 YIL SÜREYLE DENETĠME TABĠ TUTULMASINA, suça konu
malların MÜSADERESĠNE, yargılama giderlerinin sanıklardan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
Müdahil kendisini vekille temsil ettirdiğinden 2180,00 TL vekalet ücretinin sanıklardan eĢit
olarak alınarak müdahile verilmesine karar verilmiĢtir.
Kararın sanık Anna HRYSHANOVA'nın bildirmiĢ olduğu adresine tebliğe çıkarıldığı
ancak tebliğinin sağlanamadığı, yapılan adres araĢtırması sonunda yeni adresine ulaĢılamadığı
anlaĢıldığından 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince RESMĠ GAZETE‘DE
ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı,
tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine
yapılacak sözlü baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi
nezdinde ĠTĠRAZ yasa yoluna baĢvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleĢeceği;
Ġlanen tebliğ olunur.
7819

—— • ——

Ġstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2015/412
KARAR NO : 2018/135
Mahkememizin 22/02/2018 tarih 2015/412 Esas 2018/135 Sayılı Kararı ile Hüseyin ve
Melek oğlu, 25/07/1985 Mesudiye doğumlu, Ordu, Mesudiye, Gülpınar Mah./köy nüfusunda
kayıtlı. Sanık MURAT YASEVAġ'ın üzerine atılı Tehdit suçundan TCK'nın 106/1-1. maddesi
gereğince 5 AY hapis cezası ile cezalandırılmasına dair verilen Hükmün Açıklanmasının Geri
Bırakılmasına, CMK.nun 231/8‘inci maddesi uyarınca sanığın takdiren herhangi bir yükümlülüğe
tabi kılınmaksızın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiĢtir.
Sanık MURAT YASEVAġ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar
kendisine 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 sayılacağı,
tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza
Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile Zabıt Katibine beyanda
bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza Ġnfaz
Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile cezaevi yetkilisine beyanda
bulunulması suretiyle Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere,
yasal süre içerisinde istinaf edilmediği taktirde verilen kararın kesinleĢeceğine karar verilmiĢ
olup, Ġlan olunur.
7853
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ARTIRMA, EKSĠLTME VE ĠHALE ĠLÂNLARI
KUTU (DAR-GENĠġ) YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Basım ĠĢletme Müdürlüğünden:
AĢağıda cinsi ve miktarı yazılı kutular teknik özellikler listesi ve numunesine uygun
olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif
usulü ile iç piyasada yaptırılacaktır.

NEYE GÖRE
SON TEKLĠF
VERME TARĠHĠ
CİNSİ
EBADI
MİKTARI ALINACAĞI
20180735-ArĢiv Kutusu (Dar) 7*24*32 cm. 97.350 Ad. Teknik Özellikler Listesi
03.10.2018
20180736 ArĢiv Kutusu (GeniĢ) 9*24*32 cm. 69.350 Ad. Teknik Özellikler Listesi
03.10.2018
TOPLAM
166.700 Ad
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Basım ĠĢletme Müdürlüğü Satınalma ġefliğinde ve
Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, Ģartname
bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya ĠĢletmenin banka hesaplarından birisine
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 Ģartnamesi ile Ofis Ticari ġartnamesi 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, 03/10/2018 günü, saat 14.00‘e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım ĠĢletme
Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/
KOCAELĠ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30‘da evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araĢtırması
yaptırılacaktır.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġstekliler ihale konusu kutuların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler
kabul edilmeyecektir. En uygun fiyat, toplam teklif fiyatı esas alınacak olup, devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri de bu toplam tutar üzerinden olacaktır.
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 (istisna) kapsamında
olup, ĠĢletme ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
8069/1-1
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REKLAM ALANLARININ ĠġLETMEYE VERĠLMESĠ ĠġĠNĠN ĠHALESĠ YAPILACAKTIR
Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığından:
ĠETT otobüs hatlarında Ġstanbul Otobüs ĠĢletmeleri Tic. A.ġ. tarafından iĢletilen
otobüslerdeki reklam alanlarının iĢletmeye verilmesi iĢinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No
: 3117
2) ĠĢin Konusu
: Ġstanbul Otobüs ĠĢletmeleri Tic. A.ġ. tarafından
kiralanmıĢ hatlarda çalıĢan ve iĢletme sorumluluğu
Ġstanbul Otobüs iĢletmeleri Tic. A.ġ.‘ye ait olan 1077
adet (Hat ve adet bilgisi ihale dokümanı listede
belirtilmiĢtir.) otobüsteki reklam alanlarının 3 yıl
süreyle iĢletmeye verilmesi iĢi.
3) Muhammen Bedel
: 12.000.000.- TL+ KDV (3 Yıllık)
4) Geçici Teminat
:
360.000.- TL
5) Yeterlik Ġçin Son BaĢvuru
Tarih ve Saati
: 08 Ekim 2018 Saat: 16:00
6) Ġhale Tarihi ve Saati
: 10 Ekim 2018 Saat: 13:00
Son teklif verme tarih ve saati : 10 Ekim 2018 Saat: 13:00
7) Ġhalenin Yapılacağı Yer
: Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen
Salonu KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad.
No: 5 Saraçhane - Fatih/Ġstanbul
8) Yeterlik BaĢvurusunun
Yapılacağı Yer
: Reklam Yönetimi Müdürlüğü Ġstanbul BüyükĢehir
Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah.
ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No: 5 BakırköyĠstanbul
9) Ġhale Usulü
: 2886 Devlet Ġhale Kanunu‘nun 36. maddesine
istinaden Kapalı Teklif Usulü
10) Ġhale Ģartnamesinin görülebileceği
veya satın alınabileceği yer : Ġhale ġartnamesi 2.500.-TL bedelle Reklam Yönetimi
Müdürlüğü, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ek
Hizmet Binası Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu
Bulvarı No: 5 Bakırköy- Ġstanbul adresinden satın
alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 449 92 73
Fax: 0212 455 43 93
11) Ġhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
11.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
11.1.1. Gerçek kiĢiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul‘da ikamet
kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya
―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.)
11.1.2. Yabancı Ġsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel
KiĢiler)
11.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu, Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası
belgesi
a) Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
b) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir
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makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
(Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gerekir.)
c) Ortak GiriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a) ve (b) ‗deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Ortak giriĢim olması halinde pilot
ortağın faaliyet alanının yeterlik Ģartının sağlanması yeterlidir.)
11.1.4. Ġmza Sirküleri
a) Gerçek kiĢi olması halinde nüfus cüzdan sureti ve noter tasdikli imza beyannamesi
b) Tüzel kiĢi olması halinde ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.(Türkiye‘de Ģubesi
bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin, bu tüzel kiĢilin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gerekir.)
c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin
her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge, (Türkiye‘de Ģubesi
bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gerekir.)
11.1.5. Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
(Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki
Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gerekir.)
11.1.6. Ġhaleye konu iĢ ile ilgili istenen belgeler,
a) Ġstekliler reklam tanıtım hizmetleri kapsamında ihale ilan tarihinden önce en az üç yıl
ve halen faaliyet gösterdiğine dair alınmıĢ belgeler sunacaklardır. Ortak giriĢim olması halinde
ortaklardan her birinin istenen asgari Ģartları sağlaması gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf
Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir.
b) Ġstekliler sermayelerinin en az 500.000.-TL (BeĢyüzbin Türk Lirası) olduğuna dair
yetkili kurumlardan alınmıĢ belgeleri sunacaklardır. Ortak giriĢim olması halinde ortaklardan her
birinin istenen asgari Ģartları sağlaması gerekir.
c) Ġstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 5 (beĢ) yıl içerisinde toplam 2.000.000.-TL
(iki milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali MüĢavir yâda vergi dairesi
tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak giriĢim olması
halinde istenen Ģartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de
sağlaması yeterlidir.
11.1.7. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü
ve Mesken Müdürlüğüne kira, ecrimisil, iĢletme bedeli, iĢletme, tahsis bedeli konularında
birikmiĢ borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamıĢ olması
gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığında dair Gelirler Müdürlüğü‘nden temin
edilecek ―Borcu Yoktur Belgesi‖,
11.1.8. Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Ġhaleye ortak giriĢim olması halinde
ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)
11.1.9. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, bu Ģartnameye ekli örneğine uygun ortak
giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleĢmesini vermesi, (ihale üzerinde
kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile
yapılacak ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekil tayin edecekleri kiĢiler vasıtasıyla imzalarlar.)
Ortak giriĢim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip
olmalıdır ancak eĢit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.
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11.2. Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aĢağıdaki belgelerle birlikte kapalı
zarf içerisinde Ġhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
11.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,
11.2.2. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘na uygun olarak düzenlenmiĢ Geçici Teminatı,
11.2.3. Gerçek kiĢiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul‘da ikamet
kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya
―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.),
11.2.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres
beyanı),
11.2.5. Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,
a) Gerçek kiĢi olması halinde ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili Meslek Odası siciline
kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ belge.
b) Tüzel kiĢi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu
yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
(Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki
Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gerekir.)
c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a) ve (b)‘deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Ortak giriĢim olması halinde pilot
ortağın faaliyet alanının yeterlik Ģartının sağlanması yeterlidir.)
11.2.6. Ġmza Sirküleri
a) Gerçek kiĢi olması halinde nüfus cüzdan sureti ve noter tasdikli imza beyannamesi
b) Tüzel kiĢi olması halinde ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye‘de
Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gerekir.)
c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin
her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
11.2.7. Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.
(Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki
Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gerekir.)
11.2.8. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, bu Ģartnameye ekli örneğine uygun ortak
giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleĢmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde
noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale
sözleĢmesini Ģahsen veya vekil tayin edecekleri kiĢiler vasıtasıyla imzalarlar. Ortak giriĢim
beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak
eĢit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.
12) Ġsteklilerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. Ġstenilen bütün belgelerin asıl
veya noter tasdikli olması gerekmektedir
13) Ġhaleye katılmak isteyenlerin, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Reklam Yönetimi
Müdürlüğü Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy- Ġstanbul adresine,
08/10/2018 saat: 16:00‘a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak
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isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. Ġhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale
günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda Ġhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik
alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir.
14) Yeterlik BaĢvuru dosyası Ġdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa
dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması
yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
15) Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ġhale
Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale
günü (10 Ekim 2018) en geç saat: 13:00‘e kadar Belediye Encümeni‘ne (Ġstanbul BüyükĢehir
Belediyesi Encümen Müdürlüğü KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5
34134
Saraçhane/Fatih/Ġstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karĢılığında teslim etmeleri
gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘na göre düzenlenmiĢ olup istenen
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
17) Telgraf veya Faks‘la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Ġlan olunur.
8039/1-1

—————

REKLAM ALANLARININ ĠġLETMEYE VERĠLMESĠ ĠġĠNĠN ĠHALESĠ YAPILACAKTIR
Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan bisiklet
bağlama park ünitelerinde ve bisikletlerde yer alan reklam alanlarının iĢletmeye verilmesi iĢinin
ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No
: 3118
2) ĠĢin Konusu
: Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve
tasarrufu altında bulunan 193 lokasyonda toplam 3056
adet bisiklet bağlama kapasiteli park ünitesi ve 1930
adet bisiklette yer alan reklam alanlarının (Hat adı,
istasyon no‘su ve lokasyon bilgileri ihale dökümanı
listede belirtilen) 3 yıl süre ile iĢletmeye verilmesi iĢi.
3) ĠĢletme Bedeli
: 2.100.000.-TL+ KDV (3 Yıllık)
4) Geçici Teminat
: 63.000.-TL
5) Yeterlik Ġçin Son BaĢvuru
Tarih ve Saati
: 08 Ekim 2018 Saat: 16:00
6) Ġhale Tarihi ve Saati
: 10 Ekim 2018 Saat: 13:00
Son teklif verme tarih ve saati : 10 Ekim 2018 Saat: 13:00
7) Ġhalenin Yapılacağı Yer
: Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen
Salonu KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad.
No: 5 Saraçhane - Fatih/Ġstanbul
8) Yeterlik BaĢvurusunun
Yapılacağı Yer
: Reklam Yönetimi Müdürlüğü Ġstanbul BüyükĢehir
Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah.
ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy Ġstanbul
9) Ġhale Usulü
: 2886 Devlet Ġhale Kanunu‘nun 36. maddesine
istinaden Kapalı Teklif Usulü
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10) Ġhale Ģartnamesinin görülebileceği
veya satın alınabileceği yer
: Ġhale ġartnamesi 1.000.-TL bedelle Ġstanbul
BüyükĢehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü
Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No: 5
Bakırköy/ĠSTANBUL adresinden satın alınabilir veya
ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 449 92 73 Fax: 0212 455 43 93
11) Ġhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
11.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
11.1.1. Gerçek kiĢiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul‘da ikamet
kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya
―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.)
11.1.2. Yabancı Ġsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel
KiĢiler)
11.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi
a) Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
(Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gerekir.)
c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a) ve (b)‘deki esaslara göre temin edecekleri belge,
11.1.4. Ġmza Sirküleri
a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
b) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye‘de Ģubesi
bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gerekir.)
c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin
her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
11.1.5. Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza
beyannamesi vermesi (Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ
olması gereklidir.)
11.1.6. Ġhaleye konu iĢ ile ilgili istenen belgeler;
a) Ġstekliler aĢağıdaki iĢ kollarından en az dört alanda ihale ilan tarihinden önce en az üç
yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taĢıyan kuruluĢlardan
alınmıĢ belgeler sunacaklardır.
1. Bilgi teknolojileri veya yazılım hizmetleri,
2. Ġnternet teknolojileri, web yayın ve web yazılımı,
3. Telekomünikasyon, haberleĢme teknolojileri ve hizmetleri,
4. ġifreli/Ģifresiz Yayınlar, (gerçek zamanlı yayın sistemi kurulması ve iĢletilmesi)
5. Dijital yayıncılık veya medya hizmetleri,
6. Reklam tanıtım hizmetleri,
7. Prodüksiyon ve televizyon hizmetleri
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8. Kent mobilyaları (reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri
Ortak giriĢim olması halinde ortaklardan en az birinin istenen asgari Ģartları sağlaması
gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir.
b) Ġstekliler sermayelerinin en az 12.000.000.-TL (oniki milyon Türk Lirası) olduğuna
dair yetkili kurumlardan alınmıĢ belgeleri sunacaklardır. Ortak giriĢim olması halinde ortaklardan
her hangi birinin istenen asgari Ģartları sağlaması gerekir.
c) Ġstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 50.000.000.-TL
(elli milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali MüĢavir yada vergi dairesi
tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak giriĢim olması
halinde istenen Ģartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de
sağlaması yeterlidir.
d) Ġhale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde yukarıda istenen faaliyet
alanlarından herhangi birinde veya birden fazlasında toplam 20.000.000.-TL (yirmi milyon Türk
Lirası) tutarında iĢ deneyim ve/veya iĢ bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. ĠĢ deneyim belgesi bir
veya birden fazla sözleĢmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirilmiĢ olmalıdır.
Ortak giriĢim olması halinde, herhangi bir ortağın istenen iĢ deneyim ve/veya iĢ bitirme
belgesi/belgelerinin her halükarda asgari %80‘ini sağlaması gerekmektedir. Kamuda
gerçekleĢtirilen iĢlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiĢ iĢ deneyim belgesi,
özel sektörde gerçekleĢtirilen iĢlerle ilgili olarak sözleĢme ve sözleĢmeye dayalı olarak
düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir.
11.1.7. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü
ve Mesken Müdürlüğüne kira, ecrimisil, iĢletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında
birikmiĢ borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamıĢ olması
gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığında dair Gelirler Müdürlüğü‘nden temin
edilecek ―Borcu Yoktur Belgesi‖,
11.1.8. Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Ġhaleye Ortak giriĢim olarak katılım
olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)
11.1.9. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, bu Ģartnameye ekli örneğine uygun ortak
giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleĢmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde
noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale
sözleĢmesini Ģahsen veya vekil tayin edecekleri kiĢiler vasıtasıyla imzalarlar.) Ortak giriĢim
beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak
eĢit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir
11.2. Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aĢağıdaki belgelerle birlikte kapalı
zarf içerisinde Ġhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
11.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,
11.2.2. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘na uygun olarak düzenlenmiĢ Geçici Teminatı,
11.2.3. Gerçek kiĢiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul‘da ikamet
kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya
―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.),
11.2.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres
beyanı),
11.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi
a) Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir
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makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
(Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gerekir.)
c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a) ve (b)‘deki esaslara göre temin edecekleri belge,
11.2.6. Ġmza Sirküleri
a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
b) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye‘de Ģubesi
bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gerekir.)
c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin
her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
11.2.7. Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza
beyannamesi vermesi, (Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ
olması gereklidir.)
11.2.8. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, bu Ģartnameye ekli örneğine uygun ortak
giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleĢmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde
noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale
sözleĢmesini Ģahsen veya vekil tayin edecekleri kiĢiler vasıtasıyla imzalarlar.) Ortak giriĢim
beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak
eĢit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.
12) Ġsteklilerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. Ġstenilen bütün belgelerin asıl
veya noter tasdikli olması gerekmektedir
13) Ġhaleye katılmak isteyenlerin, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Reklam Yönetimi
Müdürlüğü Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy/Ġstanbul adresine,
08/10/2018 saat: 16:00‘a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak
isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. Ġhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale
günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda Ġhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik
alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir.
14) Yeterlik BaĢvuru dosyası Ġdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa
dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması
yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
15) Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ġhale
Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale
günü (10 Ekim 2018) en geç saat: 13:00‘e kadar Belediye Encümeni‘ne (Ġstanbul BüyükĢehir
Belediyesi Encümen Müdürlüğü KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5 34134
Fatih/ĠSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karĢılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘na göre düzenlenmiĢ olup istenen
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
17) Telgraf veya Faks‘la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Ġlan olunur.
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NĠĞDE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ UHDESĠNDEKĠ MADEN OCAĞI ATIĞI
(CÜRUF) SATIġ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Niğde Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümeni BaĢkanlığından:
Maden Kanununun 36.maddesinin 2. fıkrası gereğince aĢağıda yeri, miktarı ve koordinat
bilgileri belirtilen Maden Ocağı Atığının (CÜRUF) satıĢ iĢi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun
36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢtır.
Ġli
: Niğde
Ġlçesi
: UlukıĢla
Köyü
: GümüĢ
Malzemenin niteliği : Cüruf
Alan(hektar)
: Poligon-1: 3,09 Poligon-2: 0,56 Toplam: 3,65
Miktarı(m3/ton)
: 75.000 m3 = 300.000 ton
Ġhale Tarih ve Saati
: 10.10.2018 ÇarĢamba Günü Saat. 11.00
POLĠGON
NO-1
1

SAĞA
Y
641823

YUKARI
X
4148784

POLĠGON
NO-2
1

SAĞA
Y
641802

YUKARI
X
4148755

2
3

641831
641860

4148803
4148874

2
3

641832
641839

4148715
4148696

4
5

641871
641868

4148912
4148955

4
5

641807
641761

4148682
4148672

6
7

641876
641886

4149012
4148974

6
7

641756
641750

4148689
4148702

8
9

641899
641920

4149023
4149030

8
9

641733
641765

4148723
4148749

10
11

641942
641959

4149025
4149008

12
13

642001
641997

4149004
4148974

14
15

641988
641980

4148908
4148823

16
17

641964
641962

4148822
4148797

18
19

641948
641911

4148770
4148781

20
21

641897
641872

4148785
4148768

22

641853

4148774

SatıĢı yapılacak Maden Ocağı Atığının (CÜRUF) tahmini bedeli 4.050.000,00.-TL+ KDV
(Ġdareye ödenecek Bedel) olup, geçici teminat tahmini bedelin %3'ü 121.500,00.-TL dir.
Ġhale 10.10.2018 ÇarĢamba günü saat 11.00‘de Yukarı KayabaĢı Mah. Sağlık Cad. Eski
Adliye Yanı Niğde Ġl Özel Ġdaresi Ġl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda Ġl
Encümeni tarafından yapılacaktır.
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Ġhale Ģartnamesi mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana yolu
üzeri 2. km Ġl Özel Ġdaresi Hizmet Binası /NĠĞDE) veya Yazı ĠĢleri Müdürlüğü (Yukarı KayabaĢı
Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı Ġl Özel Ġdaresi Ġl Genel Meclis Binası/NĠĞDE) adreslerinde
görülebilir ve 1.000,00.-TL karĢılığında satın alınabilir.
Ġhaleye iĢtirak edecek olanlar tekliflerini 10/10/2018 ÇarĢamba saat 11.00‘e kadar sıra
numaralı alındılar karĢılığında Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına veya Ġhale Komisyonu
BaĢkanlığına ulaĢtırılmak üzere Ġl Özel Ġdaresi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü personeline imza
karĢılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.
Ġhaleye iĢtirak edecek olanların;
1 - Kanuni ikametgah Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa
elektronik posta adresi,
2 - Gerçek kiĢi olması halinde kayıtlı olduğu meslek odasından ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3 - Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4 - Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5 - Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
6 - Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
7 - 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmıĢ Teklif mektubunu içeren iç zarf,
8 - Niğde Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen BaĢkanlığına hitaben iĢin adına alınmıĢ 121.500,00.TL tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit
yazılı),
9 - Ġhale dokümanının satın alındığına dair 1.000,00.-TL‘lik banka makbuzu,
10 - Ġhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile
hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname,
11 - Ortak giriĢim beyannamesi: Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli
ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesi, (ihale üzerinde kaldığı
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile
yapacakları ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır,
12 - Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11)
bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul
edilmez.
Ġlan olunur.
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK DERĠ GOCUK VE DERĠ CEKET ALIMI 4734 SAYILI
KAMU ĠHALE KANUNUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye TaĢ Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığından:
Ġhale Kayıt No
: 2018/468160
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi ihsan Soyak Sokak No: 2
67090/ZONGULDAK
b)Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0 372 259 40 00 (30 HAT),
0 372 252 40 00 (8 HAT)
Faks : 0 372 251 19 00
c) Elektronik Posta Adresi : ismail.yildiz@taskomuru.gov.tr
2 - Ġhale Konusu Malın
: DERĠ GOCUK VE DERĠ CEKET TEMĠNĠ
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 68 Adet Miflonlu Deri Gocuk
983 Adet Suni Deri Gocuk
37 Adet Deri Ceket
b) Teslim Yeri
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Bülent Ecevit Caddesindeki Türkiye TaĢ Kömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı
Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm
ġefliği Ambarları ZONGULDAK
c) Teslim Tarihi
: SözleĢmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günün de
teslim edilecektir.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi BaĢkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve Saati
: 09.10.2018 Salı günü Saat 15.00
c) Dosya No
1834208
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve 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, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile 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, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat,
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f) Bu Ģartnamenin 55‘inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi ile 15‘inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
j) Bu Ģartnamenin 16‘ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,
k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin
taĢıması gereken kriterler ile Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler ait kriterler Ġdari ġartname
Madde 55 de belirtilmiĢtir. Ġstekliler teklif ettikleri her kalem malzeme için teklifleriyle birlikte;
görünüĢ, Ģekil, ölçü, koku ve dikim açısından incelenmek ve değerlendirilmek üzere 1‘er adet
numune vereceklerdir.
5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.
6 - Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilebilecektir. Ġsteklilerce verilecek kısmi
teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iĢ kalemi miktarı için
kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 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 09.10.2018 Salı günü saat 15.00‘e kadar T.T.K. Satınalma Daire
BaĢkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 MithatpaĢa Mahallesi 67090 Zonguldak adresine
verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden
idaremiz sorumlu değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3‘ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez
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 iĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
8008/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 86

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

OCAK LOKOMOTĠF YEDEĞĠ (KRANK MĠLĠ) SATIN ALINACAKTIR
Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire BaĢkanlığından:
ĠĢin Adı: OCAK LOKOMOTĠF YEDEĞĠ (KRANK MĠLĠ) alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g
maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale Kayıt Numarası

: 2018/461551

Dosya No

: 1822077

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 : Ocak lokomotif yedeği (krank mili): 1 kalem (3 adet)
b) Teslim Yeri

: Bülent Ecevit Caddesi‘ndeki Türkiye TaĢkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı
Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm
ġefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim Tarihi

: ĠĢe baĢlanmasını müteakip 90 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

: 04.10.2018 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,
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d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) ġartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekâletnamesi 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.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 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 Cad.) 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 04.10.2018 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 hükümler uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.

8009/1-1
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK MUHTELĠF KELEPÇE VE SAPAN (27 KALEM) ALIMI
4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2018/461395
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks No
: Tel : 0 372 259 47 94 - 84
Fax : 0 372 251 19 00 - 253 12 73
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr.
2 - Ġhale Konusu
Miktarı/
ĠĢin Nev‘i
Malzemenin Cinsi
Adet
Niteliği, türü ve miktarı 1 Ø 14 mm Halat Uç Kavisi (Radansa)DIN 6899-B
10
2 Ø 16 mm Halat Uç Kavisi (Radansa) DIN 6899-B
35
3 Ø 18 mm Halat Uç Kavisi (Radansa) DIN 6899-B
20
4 Ø 22 mm Halat Uç Kavisi (Radansa) DIN 6899-B
20
5 Ø 4 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B
200
6 Ø 6 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B
260
7 Ø 8 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B
900
8 Ø 9 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B
250
9 Ø 10 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B
170
10 Ø 12 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B
20
11 Ø 14 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B
130
12 Ø 15mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B
100
13 Ø 16 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B
400
14 Ø 18 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B
300
15 Ø 20 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B
270
16 Ø 22 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B
200
17 Ø 25 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B
20
18 Ø 26 mm Halat Kelepçesi EN 13411-5 Tip B
30
19 Polyester Sapan 2 mt 5Tonluk EN 1492-1+A1
2
20 Polyester Sapan 3 mt 5Tonluk EN 1492-1+A1
2
21 Polyester Sapan 4 mt 5Tonluk EN 1492-1+A1
2
22 Polyester Sapan 5 mt 5Tonluk EN 1492-1+A1
8
23 Polyester Sapan 5 mt 10Tonluk EN 1492-1+A1
2
24 Tek Kollu Zincir Sapan (L50cm,Ø 8 mm,2000 kg)
4
25 Ġki Kollu Zincir Sapan (L 120cm,Ø 13 mm,7500 kg)
2
26 Dört Kollu Zincir Sapan (L 120cm,Ø 13 mm,11200 kg)
2
27 Dört Kollu Zincir Sapan (L 120cm,Ø 15 mm,17000 kg)
2
b) Teslim Yeri

c) Teslim Süresi
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer
b) Tarihi ve Saati
c) Dosya No

: TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve Ġkmal Dairesi
BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm iĢleri ġube Müdürlüğü
Tesellüm ambarıdır.
: Firmalar sipariĢi takiben malzemeleri 30 takvim günü
içerisinde teslim edeceklerdir.
: TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK
: 10.10.2018 - ÇarĢamba - Saat 15.00
: 1814039
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4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile 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, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Ġhale Ġdari Ģartnamesinde belirlenen geçici teminat,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi,
h) Ġsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,
ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde
(b), (c) ve (d) 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. Firmalar teklifleri ile birlikte; kelepçelerin, uç kavislerinin ve sapanların ölçülerini
gösterir tanıtıcı katalogları, üretici firmaya ait ISO 9001:2008Kalite Sistem belgesini
vereceklerdir.
4.2.2. Halat bağlama kelepçesi EN 13411 - 5 Tip B standardına uygun olarak dövme
çelikten, kurt ağızlı, sağ sarımlı ve sertifikalı olacaktır. Gerek üzengiler (somunları ile birlikte) ve
gerekse kelepçe çeneleri sıcak daldırma galvaniz ile kaplı olacaktır.
4.2.3. Kelepçe için teklif veren firmalar biradet kelepçe numunesini teklifle birlikte
vereceklerdir.
4.2.4. Firmalar teklifleri ile birlikte; imalatçı ise imalatçı belgelerini, yetkili satıcı ise
yetkili satıcı belgelerini vereceklerdir.
4.2.5. Ürünler malzeme ve imalat hatalarına karĢı 1(bir) yıl firma garantisi altında olacaktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1. En düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eĢit olması durumunda Ġstekli
tarafından sunulan iĢ deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı (yüksek olan) dikkate alınacaktır.
5.2. Ġstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
6 - Ġhale, Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/
Ankara görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. Ġhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no‘lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı
bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
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dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 10.10.2018 - ÇarĢamba - saat 15:00‘e 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 bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme
imzalanacaktır. Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilebilecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3‘ ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden 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 iĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin
15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
14 - (Ek bent: 22/11/2016 - KHK - 678/30 md.; DeğiĢik bent: 23/1/2017 - KHK - 684/3 md.)
Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
bildirilen gerçek ve tüzel kiĢiler ile bu kapsamda olduğu Millî Ġstihbarat TeĢkilatı MüsteĢarlığı
tarafından bildirilen yurt dıĢı bağlantılı gerçek ve tüzel kiĢiler.
Ġhale konusu iĢin danıĢmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu iĢin ihalesine
katılamazlar. Aynı Ģekilde, ihale konusu iĢin yüklenicileri de o iĢin danıĢmanlık hizmeti
ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim iliĢkisi olan Ģirketleri ile bu
Ģirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları Ģirketleri için de geçerlidir.
(DeğiĢik üçüncü fıkra: 30/7/2003 - 4964/8 md.) Ġhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan
veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuĢ olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi
kuruluĢlar ile bu kuruluĢların ortak oldukları Ģirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dıĢı bırakılarak geçici teminatları gelir
kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aĢamasında tespit edilememesi
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmıĢsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
(Ek fıkra: 22/11/2016 - KHK - 678/30 md.) Birinci fıkra kapsamındaki bildirimlere iliĢkin
usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen
istekliler ihale dıĢı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm
uygulanmaz. (Ek cümleler: 06/01/2017 - KHK - 680/65 md.) Aynı bent kapsamındaki iĢlemlerin
yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iĢ ve iĢlemler nedeniyle hukuki, idari,
mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler
çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir baĢkasına veren,
yayan veya ele geçiren kiĢi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre
cezalandırılır.
Ġlan olunur.
8010/1-1
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KURUMUMUZ ÜZÜLMEZ TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ OCAK
TAġLARININ VE LAVVAR ATIKLARININ (ġĠST) KĠRAZLITEPE
MEVKĠĠ DÖKÜM YERĠNE NAKLĠ VE YAYILMASI ĠġĠ
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0 372 259 47 78 / Fax: 0 372 253 12 73-251 19 00
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr.
S. No 2 - Ġhale konusu iĢin adı
Üzülmez TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi ile
1
Kirazlıtepe mevkii arası ocak taĢları ve lavvar
atıklarının (Ģist) nakledilmesi, yayılması.
c) ĠĢin BaĢlama ve bitiĢ tarihi

Birimi

Miktarı

TL/Ton

200.000 (±%20)

: 02.01.2019 tarihinde baĢlayacak olup 31.12.2019
tarihinde sona erecektir.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 30.10.2018 Salı - Saat 15:00
c) Dosya no
: 1813824
d) Ġhale kayıt no
: 2018/460610
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.
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, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile 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, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat,
f) Ġhale Ġdari Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
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i) Bu Ģartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,
j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
5.1.1. Ekonomik, hizmeti, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu
belgelerin taĢıması gereken kriterler ile benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢlere ait kriterler ihale
idari Ģartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir.
5.1.2. ĠĢ deneyim belgesi (Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kabul
iĢlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ
veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler.
7 - Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
Her türlü malzeme nakli ve yükleme iĢi veya malzeme nakli iĢidir.
8.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
8.2. Ġstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.
8.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.
9 - Ġhale, bu ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere
açıktır.
10 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 200,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin
edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
11 - Teklifler en geç 30.10.2018 Salı Günü - Saat 15:00‘e kadar Türkiye TaĢkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz
sorumlu değildir.
12 - Ġstekliler tekliflerini, her bir 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 bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
13 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3‘ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
16.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16.1.2. 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.
7970/1-1

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 93

KURUMUMUZ KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ TÜVENAN
KÖMÜRLERĠNĠN VE OCAK TAġLARININ YÜKLENMESĠ, NAKLĠ VE
BOġALTILMASI ĠLE KOZLU LAVVARINDAN ÇIKAN KATI ATIK
MALZEMENĠN (ġĠST) NAKLĠ VE YAYILMASI ĠġĠ
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0 372 259 47 78 / Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr.
S. No 2 - Ġhale Konusu ĠĢin Adı
Kozlu Müessesesi ile yeni kuyu ihraç tesisleri arası
tüvenan kömür nakli ile bu amaçla kullanılan bant ve
1
siloların iĢletilmesi, temizliklerinin yapılması, taĢ
bantında tavuklama yöntemi ile kömür ayıklama iĢi.
Kozlu Müessesesi ile Kirazlıtepe mevkii arası ocak
2
taĢları nakli ve yayılması
c) ĠĢin BaĢlama ve bitiĢ tarihi

Birimi

Miktarı

TL/Ton

100.000 (±% 20)

TL/Ton

122.500 (±% 20)

: 02.01.2019 tarihinde baĢlayacak olup 31.12.2019
tarihinde sona erecektir.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 05.11.2018 - Saat 15:00
c) Dosya no
: 1813825
d) Ġhale kayıt no
: 2018/460615
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.
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, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile 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, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Ġhale Ģartnamesinde belirlenen oranda geçici teminat,
f) Ġhale Ġdari Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
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h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
i) Bu Ģartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,
j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
5.1.1. Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin
taĢıması gereken kriterler ile benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢlere ait kriterler ihale idari
Ģartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir.
5.1.2. ĠĢ deneyim belgesi (Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kabul
iĢlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ
veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler.
7 - Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
Her türlü malzeme nakli ve yükleme iĢi veya malzeme nakli iĢidir.
8.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
8.2. Ġstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.
8.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.
9 - Ġhale, bu ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere
açıktır.
10 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 200,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin
edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
11 - Teklifler en geç 05.11.2018 Pazartesi Günü - Saat 15:00‘e kadar Türkiye TaĢkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz
sorumlu değildir.
12 - Ġstekliler tekliflerini, her bir 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 bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
13 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3‘ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
16.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16.1.2. 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.
7971/1-1
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ÇEġĠTLĠ ĠLÂNLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol ĠĢleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 13.09.2018
Karar No: 7195
ġĠRKETĠN:
● TĠCARĠ UNVANI
: Tekirdağ Enerji Sanayi ve Ticaret A.ġ.
● MERKEZ VE
TEBLĠGAT ADRESĠ
: Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No: 36/6 Üsküdar/ĠSTANBUL
• MÜRACAAT TARĠHĠ
: 20.03.2018
RUHSATIN:
• KONUSU
: Arama ruhsatı
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 10.767 hektar
• BÖLGESĠ
: Kara
• KAPSADIĞI ĠLĠ
: Kırklareli
• PAFTA NUMARASI
: F18-b2
KARAR:
Tekirdağ Enerji Sanayi ve Ticaret A.ġ.‘nin Tekirdağ ilinde 10.767 hektarlık F18-b2
paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu‘nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 9 ve 10‘uncu maddeleri
gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir.
7983/1-1

—————

ĠSTĠMLAKE MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 02.08.2018 Karar No:528
Türkiye Petrolleri A.O., Diyarbakır il sınırları içerisinde sahip bulunduğu ĠR/TPO/4635
hak sıra no‘lu petrol iĢletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Beykan-59 ve Beykan-101
lokasyonlarına ait enerji nakil hattı için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin
üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaĢma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve
üzerinde Ergani Asliye Hukuk Mahkemesi‘nin acele el koyma kararları bulunan; Diyarbakır Ġli,
Ergani Ġlçesi, Olgun Mahallesindeki 126 ada 4 no‘lu parselin 142,39 m2‘lik kısmının (irtifak
hakkı), 126 ada 5 no‘lu parselin 771,41 m2‘lik kısmının (irtifak hakkı) ve 16,00 m2‘lik kısmının
(mülkiyet), 126 ada 6 no‘lu parselin 358,88 m2‘lik kısmının (irtifak hakkı), 126 ada 7 no‘lu
parselin 525,43 m2‘lik kısmının (irtifak hakkı) ve 16,00 m2‘lik kısmının (mülkiyet), 186 ada 6
no‘lu parselin 251,29 m2‘lik kısmının (irtifak hakkı), 186 ada 7 no‘lu parselin 3012,89 m2‘lik
kısmının (irtifak hakkı) ve 48,00 m2‘lik kısmının (mülkiyet), olmak üzere toplam 5.142,29 m2‘lik
arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 10‘uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince
kamulaĢtırılmasına karar verilmesi için 16.02.2018 tarihli ve bunu tamamlayan 29.05.2018 tarihli
dilekçeleriyle müracaatta bulunmuĢtur.
Yapılan inceleme neticesinde; petrol iĢlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı
bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaĢma yoluyla satın alınması
mümkün olmayan ve Ergani Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınan,
aĢağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/1000 ve 1/5000 ölçekli haritalarda hudutları gösterilen
Diyarbakır Ġli Ergani Ġlçesi, Olgun mahallesindeki 126 Ada 4 no‘lu parselin 142,39 m2‘lik
kısmının (irtifak hakkı), 126 Ada 5 no‘lu parselin 771,41 m 2‘lik kısmının (irtifak hakkı) ve
16,00 m2‘lik kısmının (mülkiyet), 126 Ada 6 no‘lu parselin 358,88 m2‘lik kısmının (irtifak hakkı),
126 Ada 7 no‘lu parselin 525,43 m2‘lik kısmının (irtifak hakkı) ve 16,00 m2‘lik kısmının
(mülkiyet), 186 Ada 6 no‘lu parselin 251,29 m2‘lik kısmının (irtifak hakkı), 186 Ada 7 no‘lu
parselin 3012,89 m2‘lik kısmının (irtifak hakkı) ve 48,00 m2‘lik kısmının (mülkiyet), olmak üzere
toplam 5.142,29 m2‘lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 10‘uncu maddesinin ikinci
fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiĢtir.
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Ġstimlakine karar verilen arazinin:
Ġli
: Diyarbakır
Ġlçesi
: Ergani
Mahallesi : Olgun
Parsel No
126 Ada 4

Malikleri
Cemal SÜMER Mehmet oğlu
Abdurrahman SÜMER Nuri oğlu
Abdullah SÜMER Nuri oğlu

Ġstimlaki istenen miktar (m2)
142,39 m² (Ġrtifak)

Parsel No
126 Ada 5

Malikleri
Mustafa SÜMER Ali oğlu

Ġstimlaki istenen miktar (m2)
771,41 m² (Ġrtifak)
16,00 m² (Mülkiyet)

Parsel No
126 Ada 6

Malikleri
Abdulvahap SÜMER Ahmet oğlu

Ġstimlaki istenen miktar (m2)
358,88 m² (Ġrtifak)

Parsel No
126 Ada 7

Malikleri
Ahmet SÜMER Abbas oğlu

Ġstimlaki istenen miktar (m2)
525,43 m² (Ġrtifak)
16,00 m² (Mülkiyet)

Parsel No
186 Ada 6

Malikleri
Bedran TÜRK Mame oğlu
Mahmut ASLAN Eyyüp oğlu
Mehmet Nur TÜRK Mame oğlu
Mehmet TÜRK Mustafa oğlu
Tahsin TÜRK Mustafa oğlu

Ġstimlaki istenen miktar (m2)
251,29 m² (Ġrtifak)

Parsel No
186 Ada 7

Malikleri
Delal SELÇUK Osman oğlu
Fatma TÜRK ġerif kızı
Mustafa SELÇUK Osman oğlu
Zozan Aslan ÇARAK Mehmet Ali kızı
Zülküfil ASLAN Eyüp oğlu
Fehmi SELÇUK Osman oğlu
Zeri SELÇUK Osman oğlu
Muğre ÖNER Resul
Mahmut ASLAN Eyüp oğlu
Suphi ġEN Süleyman oğlu
Ömer ġEN Hüseyin oğlu
Emine TEKĠN Resul kızı
Mahmut METE Abdulbaki oğlu
Haci METE Abdulbaki oğlu

Ġstimlaki istenen miktar (m2)
3.012,89 m² (Ġrtifak)
48,00 m² (Mülkiyet)
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Malikleri
Latife METE ReĢit kızı
Ġbrahim ASLAN Eyüp oğlu
Sefer ġEKER Zülfikar oğlu
Hamit METE Resul oğlu
Adem ġEN Cahit oğlu
ġükran KARADAġ Mehmet Ali kızı
Fido SELÇUK Osman oğlu
Mame TÜRK Mire oğlu
Ercan ASLAN Mehmet Ali oğlu
Mehmet ASLAN Mehmet Ali oğlu
Mahsun ġEN Cahit oğlu
Ramazan ASLAN Mehmet Ali oğlu
Ömer SELÇUK Mehmet oğlu
Zülfo METE Resul oğlu
Mehmet METE Resul oğlu
Eyüp METE Abdülbaki oğlu
Hayati METE Abdülbaki oğlu
Arif ASLAN Eyüp oğlu
Mesut ASLAN Mehmet oğlu
Sultan ġEN Cahit kızı
Mustafa TÜRK Mire oğlu
Ali METE Abdülbaki oğlu
Seyran AVġAR Mehmet Ali kızı
Zarife SELÇUK Mustafa kızı
Senem ASLAN Mehmet Ali kızı
Hamziye TEKĠN Abdülbaki kızı
Rifat SELÇUK Osman oğlu
Fatih ÇEVĠK Ramazan oğlu
Ömer METE Abdülbaki oğlu
Ġzzet SELÇUK Osman oğlu
GüneĢ ġEN Cahit kızı
Mehmet Nur ASLAN Mehmet Ali oğlu
Besra TEKĠN Abdülbaki kızı
Mehmet METE Abdülbaki oğlu
Sinem ASLAN Mehmet Ali kızı
Ali ASLAN Eyüp oğlu
Hediye TAġ Mehmet kızı
Hasan ġEN Mustafa oğlu
Temur METE Abdülbaki oğlu

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546
Ġstimlaki istenen miktar (m2)
3.012,89 m² (Ġrtifak)
48,00 m² (Mülkiyet)

Toplam 5.142,29 m²
7984/1-1
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Sayfa : 101

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler
Dairesi BaĢkanlığı

Ġl/Ġlçe

Mustafa Kemal Mahallesi EskiĢehir
Adresi

Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) Tel-Faks
9. Km. No: 278

Posta Kodu

ANKARA/Çankaya
0 312 586 3345
0 312 474 0352

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

MPE Mühendislik ĠnĢaat Taahhüt ve

Adı/Unvanı

DıĢ Ticaret A.ġ.
YeniĢehir Mah. No: 20
MPE Plaza, Özgür Sokak,

Adresi

34779 AtaĢehir/Ġstanbul
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Ġstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

277742
( )

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

(X)

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.
8088/1-1

Sayfa : 102
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ĠçiĢleri 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.
8032/1-1
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ĠçiĢleri 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.
8033/1-1
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ĠçiĢleri 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.
8034/1-1
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ĠçiĢleri 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.
8035/1-1
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ĠçiĢleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığından:

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.
8016/1/1-1
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ĠçiĢleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığından:

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.
8016/2/1-1
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Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler 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.
8017/1-1
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Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler 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.
8018/1-1
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Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler 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.
8019/1-1
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Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler 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.
8020/1-1
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Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler 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.
8021/1-1
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Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler 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.
8022/1-1
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Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler 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.
8023/1-1

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 115

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler 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.
8024/1-1
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Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler 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.
8025/1-1

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 117

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler 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.
8026/1-1

Sayfa : 118

RESMÎ GAZETE

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler 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.
8027/1-1

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 119

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler 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.
8028/1-1

Sayfa : 120

RESMÎ GAZETE

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler 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.
8029/1-1

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 121

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler 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.
8030/1-1

Sayfa : 122

RESMÎ GAZETE

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler 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.
8031/1-1

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 123

Ġnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Ġnönü Üniversitesi Rektörlüğü
Ġnönü Üniversitesi Merkez

Adresi

Kampüsü

Posta Kodu

44280

Ġl/Ġlçe

Malatya/Merkez

Tel-Faks

0 422 341 00 52

E-Mail

imi@inonu.edu.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Savora Kafe Restaurant ĠnĢ. Teks.

Adı/Unvanı

Tur. Tic. Ltd. ġti.
Kernek ġehit Hamit Fendoğlu Cad.

Adresi

8/A

Battalgazi/MALATYA

T.C. Kimlik No
Vergi Kimlik/

753 058 28 31 Fırat V.D.

Mükellefiyet No
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

( )

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

(X) 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.
8011/1-1

Sayfa : 124

RESMÎ GAZETE

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
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.
8013/1-1

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 125

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.
8077/1-1

Sayfa : 126

RESMÎ GAZETE

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

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.
8078/1-1

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 127

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.
8079/1-1

Sayfa : 128

RESMÎ GAZETE

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

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.
8080/1-1

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 129

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.
8081/1-1

Sayfa : 130

RESMÎ GAZETE

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

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.
8082/1-1

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 131

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.
8083/1-1

Sayfa : 132

RESMÎ GAZETE

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

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.
8084/1-1
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Vakıflar Genel Müdürlüğü Konya Vakıflar Bölge 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.
8037/1-1
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEġMELĠ BĠLĠġĠM PERSONELĠ SINAV DUYURUSU
Üniversitemiz Bilgi ĠĢlem ve Yayım Daire BaĢkanlığı‘nda istihdam edilmek üzere, 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31.12.2008
tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ―Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Büyük
Ölçekli Bilgi ĠĢlem Birimlerinde SözleĢmeli BiliĢim Personeli Ġstihdamına ĠliĢkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik‖ in 8 inci maddesi uyarınca, aĢağıda belirtilen genel ve özel Ģartları taĢıyan
yazılı ve uygulamalı sınav baĢarı sırasına göre yapılacak yerleĢtirme ile 4 (dört) sözleĢmeli biliĢim
personeli alınacaktır.
BaĢvuruda bulunacak adayların 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beĢ yıl içinde yapılan Ġngilizce dilinde Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına)
girmiĢ olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde;
KPSS P3 puanının %70‘i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u
alınarak oluĢturulacak olan toplam puan baz alınacaktır.
Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düĢük toplam puana
doğru yapılacak olup, ilan edilen biliĢim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava
çağrılacaktır.
BAġVURU ġARTLARI
A. GENEL ġARTLAR (NĠTELĠKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel Ģartları haiz
olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliĢtirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
d) Pozisyonları aĢağıdaki özel Ģartlarda belirtilen mesleki tecrübeye sahip olduğunu
belgelendirmek, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; biliĢim personeli olarak 657 sayılı Kanuna
tabi kadrolu veya Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleĢmeli statüdeki hizmetler ile aynı özel kesimde sosyal güvenlik
kurumlarına prim ödenmek suretiyle iĢçi statüsünde biliĢim personeli olarak geçtiği belgelenen
hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiĢ veya askerlik çağına gelmiĢ ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiĢ olmak.
g) Sınav sonucunda baĢarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruĢturmalarının olumlu
sonuçlanması ve tam teĢekküllü hastaneden alınmıĢ sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla
sözleĢme yapılabilecektir.
B. ÖZEL ġARTLAR;
Ġlan edilen pozisyonlara baĢvurularda adayın hangi unvana baĢvurduğunu beyan etmesi
gerekmektedir.
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(i) LINUX SĠSTEM YÖNETĠCĠSĠ-I (1 kiĢi) ĠÇĠN ARANAN NĠTELĠKLER:
• RedHat, Debian tabanlı Linux dağıtımlarının yapılandırılması ve yönetiminde çok iyi
derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Bash, PHP, Python scripting konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• SanallaĢtırma (KVM ve/veya VMWare) konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
• Linux web servislerinin (Nginx, Apache ve Uwsgi) yapılandırılması ve yönetimi
konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Veri tabanı sunucularının (MySQL ve Postgresql) yapılandırılması, dizaynı ve yönetimi
konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• OpenLDAP kullanımı ve OpenLDAP tabanlı programlama konusunda iyi derecede bilgi
ve deneyim sahibi olmak,
• Postfix ve Mailman servislerinin yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede
bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
• Django framework ile programlama yapma, kaynak kodlarını git sisteminde saklama ve
versiyonlama konularında iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak,
• Ġlgili iĢ kolunda (sistem yönetimi) en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.
(ii) LINUX SĠSTEM YÖNETĠCĠSĠ-II (1 kiĢi) ĠÇĠN ARANAN NĠTELĠKLER:
• RedHat, Debian tabanlı linux dağıtımlarının yapılandırılması ve kullanımı hakkında
bilgi sahibi olmak,
• Web servislerinin (Apache, Nginx ve IIS) yapılandırılması ve yönetimi konusunda bilgi
sahibi olmak,
• Veri tabanı sunucularının (MSSQL ve MySQL) yönetimi konusunda bilgi olmak,
• Postfix ve Mailman servislerinin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
• VMWare üzerinde sanallaĢtırma konusunda bilgi sahibi olmak,
• Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi sahibi
olmak,
• Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak,
• Ġlgili iĢ kolunda (sistem yönetimi) en az 3 yıl deneyim sahibi olmak
(iii) AĞ VE SĠSTEM GÜVENLĠĞĠ UZMANI (1 kiĢi) ĠÇĠN ARANAN NĠTELĠKLER:
• Network projelerinin tasarımı, yapılandırılması, kurulumu, test iĢlemleri ve iĢletilmesi
konularında tecrübe sahibi olmak,
• Yönetilebilir router, Switch, Wireless AP gibi network cihazlarının temel
konfigürasyonlarını yapabilen ve mevcut sistemi yönetebilir olmak,
• VLAN, STP, gibi network altyapısı ile ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Network güvenliği (DHCP snooping, ARP spoofing, v.b.) konusunda deneyim sahibi
olmak,
• Minimum 1000 adet uç noktanın bulunduğu ağlarda yönetme ve sorun giderme
konularında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,
• Temel Network (DHCP, DNS, TCP/IP, LAN, WAN, FTP, HTTP, VPN,SMTP, IP
Routing) bilgisine sahip olmak,
• Yedekleme yazılımı konfigürasyon, yönetim ve log takibi hakkında bilgi sahibi olmak,

Sayfa : 136

RESMÎ GAZETE

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

• Python veya Perl dillerinde orta derecede programlama deneyimine sahip olmak,
• Cisco, HP Switching/Routing yönetimi konularında bilgi sahibi.
• Ayrıca aĢağıdaki nitelikler tercih nedenidir:
- Linux sistemlerinde sistem yöneticisi ve shell script hakkında bilgi sahibi olmak,
- Ağ izleme (MRTG, Cacti, Sflow) ile ilgili konularda deneyim sahibi olmak,
- Ağ teknolojileri konusunda eğitim almıĢ ya da sertifika sahibi (Cisco CCNA-CCNP
v.b.) olmak,
- Network uygulama ve yazılımlarına ait teknik faaliyetleri yürütmek konusunda deneyim
sahibi olmak,
- Python veya Perl dillerinde orta derecede programlama deneyimine sahip olmak.
(iv) AĞ ve GÜVENLĠK PROJE YÖNETĠCĠSĠ (1 kiĢi) ĠÇĠN ARANAN NĠTELĠKLER:
En az 10.000 kullanıcılı bir kurumun bilgi iĢlem merkezinde en az 5 yıllık yöneticilik
veya yönetici yardımcılığı deneyimi sahibi olmak,
• Kampüs ağ kurulum, planlama ve ağ operasyonları konusunda en az 5 yıllık deneyim
sahibi olmak,
• Kurumsal bir ağda (en az 1000 uç noktası) güvenlik duvarı ve saldırı tespit sistemi
yönetmiĢ olmak,
• En az 5 yıl 1.000 uç noktası bulunan ağ yönetimi deneyimi sahibi olmak,
• Network protokolleri, yönetilebilir switch idareciliği, çok segmentli ağ tasarım ve
yönetim deneyimi sahibi olmak,
• VLAN, STP, gibi network altyapısı ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• OSI, TCP- IP konusunda bilgili, UDP, TCP paket yapısı hakkında temel bilgilere sahip
olmak,
• Sunucu donanımı, RAID yapısı, SAN ve NAS storage yapısı hakkında bilgi sahibi
olmak,
• SanallaĢtırma konusunda bilgi sahibi olmak,
• Bind DNS, DHCP, IIS, Apache HTTP Server konularında bilgi sahibi olmak,
• Yedekleme, kurtarma, iĢ sürekliliği ve felaket kurtarma planları konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
BAġVURU ġEKLĠ, YERĠ VE TARĠHĠ
BaĢvurular, 24/09/2018 ile 08/10/2018 tarihleri arasında ―SözleĢmeli BiliĢim Personeli
BaĢvuru Formu‖ doldurarak, fotoğraf yapıĢtırılmak ve imzalanmak suretiyle aĢağıda sayılan
belgelerle birlikte, 08/10/2018 tarihi mesai bitimine kadar Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire
BaĢkanlığı BEBEK ĠSTANBUL adresine elden teslim etmek veya son baĢvuru tarihinde anılan
adreste olacak Ģekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (ilan baĢvuru tarihinden sonra
yapılan baĢvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).
ĠSTENĠLEN BELGELER
1) BaĢvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiĢ,
2) Lisans diploması veya okul çıkıĢ belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının
ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.),
3) Eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
4) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin biliĢim personeli olarak
geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalıĢanlar için SGK Hizmet dökümü ile
çalıĢma sürelerini gösterir belge; kamu kurumlarında çalıĢanlar için çalıĢtıkları kurumdan
alınacak belge.)
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5) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak
değerlendirilecektir.)
6) Ġngilizce bildiğini belgelemek. (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit
Sınavından) (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az ―D‖ almıĢ
olmak. Ancak yurt içi veya yurt dıĢında Ġngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans
düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili Ġngilizce
olan yabancı ülkelerde Ġngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, Ġngilizce dilinde
TOEFL sınavında en az 173 -veya ĠELTS sınavında 6 puan alanların Ġngilizce dil düzeyleri ―D‖
olarak kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçları ―5‖ yıl süre ile geçerlidir.
Ġngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya
bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
YDS dengi puanı gösterir belge, (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının
%70‘i ile yabancı dil puanının %30‘unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin
yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)
7) Son üç ay içinde alınmıĢ Adli Sicil Belgesi,
8) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
BaĢvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel Ģartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının yüzde yetmiĢi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70
olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan baĢlayarak en fazla 40 aday sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu
adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri
www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
SINAV TARĠHĠ VE YERĠ
Yazılı sınav, 09/11/2018 tarihinde saat 10:30 - 14:30 saatleri arasında Boğaziçi
Üniversitesi‘nde yapılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri
www.boun.edu.tr adresinde 15/11/2018 tarihinde ilan edilecektir.
Sözlü sınav 16/11/2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi‘nde yapılacaktır.
SINAV SONUÇLARININ ĠLANI
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon için baĢarı sırasına göre belirlenecek asıl
ve yedek olarak kazanan adaylar 23/11/2018 tarihinde www.boun.edu.tr adresinde ilan
edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
SINAV KONULARI
Yazılı sınav soruları aĢağıda belirtilen konulardan olacaktır.
1- Proje Yönetimi,
2- Programlama Dilleri,
3- Linux sistem yöneticiliği
4- Bilgisayar Ağları,
5- Bilgi Güvenliği
Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak ―B. ÖZEL ġARTLAR‖ maddesinde
belirtilen konulardır.
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DEĞERLENDĠRME
Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavdan 70 (yetmiĢ) puan ve üzeri puan alanlar baĢarılı sayılacaktır.
Sözlü sınavda baĢarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması
zorunludur
Yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların SözleĢmeli BiliĢim Personeli GiriĢ Sınavı
nihai baĢarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai baĢarı derecelerine göre sıralamaya tabi
tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleĢme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda
bulunanlar ile sınava girme Ģartlarını taĢımadıkları halde sınava girip baĢarılı olan adaylarla
sözleĢme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki iĢlem
yapılacaktır.
POZĠSYONLAR VE ÜCRETLER

Unvan
LĠNUX SĠSTEM YÖNETĠCĠSĠ-I
1 KiĢi
LĠNUX SĠSTEM YÖNETĠCĠSĠ-II
1 KiĢi
AĞ VE SĠSTEM GÜVENLĠĞĠ UZMANI
1 KiĢi
AĞ VE GÜVENLĠK PROJE YÖNETĠCĠSĠ
1 KiĢi

Aylık Brüt SözleĢme
Ücreti (TL)

Minimum
Tecrübe

Ġlgili
Madde

14.000‘e kadar

5

b

9.300‘e kadar

3

b

14.000‘e kadar

5

b

18.000‘e kadar

5

b

ÖNEMLĠ TARĠHLER
Ġlan Tarihi
Son BaĢvuru Tarihi
Yazılı Sınav Tarihi
Yazılı Sınav Açıklanma Tarihi
Sözlü Sınav Tarihi
Sonuç Açıklanması
Yedeklerin alınması son tarih

24 Eylül 2018
08 Ekim 2018
09 Kasım 2018
15 Kasım 2018
16 Kasım 2018
23 Kasım 2018
30 Mart 2019

ÜCRET
Aylık brüt sözleĢme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleĢme ücret tavanının ÖZEL ġARTLAR baĢlığı
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin
altında sözleĢme düzenlemeye ve ödemeye yetkilidir.
DĠĞER HUSUSLAR
BaĢvuru sırasına göre 4 (dört) aday asıl, 4 (dört) aday da yedek olarak belirlenecektir.
Yedek sırası gelen adaylar, 30/03/2019 tarihine kadar çağrılacaktır.
8075/1-1
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Ġstanbul Gedik Üniversitesinden:
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠNE ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesine 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‘nde öngörülen koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile
aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi
alınacaktır. Ġlana konu olan kadro tam zamanlıdır.
Akademik
Birimi

Bölümü

Unvan

Özel KoĢullar

Adet
Lisansını

Fakültelerin

Bilgisayar

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Makine

Mühendisliği,

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği,

Elektronik

HaberleĢme Mühendisliği, Matematik
Mühendislik

Bilgisayar

Dr. Öğretim

Fakültesi

Mühendisliği

Üyesi

2

Mühendisliği, Matematik, MatematikBilgisayar

bölümlerinden

birinde

tamamlamıĢ olmak. Yüksek Lisans
ve/veya

Doktorasını

Bilgisayar

Mühendisliği, Makine Mühendisliği,
Matematik

Mühendisliği,

Yazılım

Mühendisliği alanında yapmıĢ olmak.
Adayların;
- ÖzgeçmiĢ (YÖK Formatında)
- 2 Adet Fotoğraf
- Nüfus Cüzdan Sureti
- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdıĢından alınmıĢ
Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiĢ olduğu bir dilekçe ile birlikte baĢlıca
araĢtırma eserleri, bilimsel çalıĢma ve yayınlarından oluĢan dosyayı (Dr. Öğretim Üyeleri için 4
takım) ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (25.09.2018 - 09.10.2018) Ģahsen
teslim etmeleri gerekmektedir.
- KPDS/ÜDS veya EĢdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına ĠliĢkin
Belge. (Varsa)
Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile
postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.
BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde baĢvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son baĢvuru tarihi 09.10.2018)
BaĢvuru adresi
Ġstanbul Gedik Üniversitesi
Personel Daire BaĢkanlığı
Adres : Cumhuriyet Mah. Ġlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/ĠSTANBUL
Tel
: 0 216 452 45 85-86
Fax
: 0 216 452 87 17
8086/1-1
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Tokat GaziosmanpaĢa Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETĠM ÜYELERĠ ALINACAKTIR
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat GaziosmanpaĢa Üniversitesi Öğretim Üyeliği
Kadrolarına BaĢvuru KoĢulları ve Uygulama Ġlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
Ġstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. BaĢvuru
süresi ilanın Resmi Gazete‘de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeĢ) gündür.
Profesör kadroları için baĢvuru dosyaları 6 (altı) takım, Doktor Öğretim Üyesi kadroları
için baĢvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara veya Müdürlüklere teslim
edilecektir.
Müracaatlar Ģahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak
müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Anabilim Dalı/
Birimi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Ziraat
Fakültesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

DiĢ Hekimliği
Fakültesi
Erbaa Meslek
Yüksekokulu

Bölümü
Cerrahi Tıp
Bilimleri

Programı

Unvanı

Adedi

Genel Cerrahi

Profesör

1

Profesör

1

Profesör

1

Temel Tıp

Tıbbi

Bilimleri

Mikrobiyoloji

Bahçe Bitkileri
Cerrahi Tıp
Bilimleri

Meyve YetiĢtirme
ve Islahı

Doktor
Genel Cerrahi

Göğüs

Bilimleri

Hastalıkları

Bilimleri
Cerrahi Tıp
Bilimleri

Öğretim

1

Üyesi

Dahili Tıp

Temel Tıp

Açıklamalar

Doktor
Öğretim

1

Üyesi
Doktor

Biyofizik

Öğretim

1

Üyesi
Doktor
Çocuk Cerrahisi

Öğretim

1

Üyesi
Doktor

Klinik Bilimler

Pedodonti

Öğretim

1

Üyesi
FinansBankacılık ve
Sigortacılık

Bankacılık ve
Sigortacılık

Doktor
Öğretim

1

Üyesi
8074/1-1
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Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı
olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama
kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
1 - Ġlanda yer alan Doçent kadrosu için Personel Daire BaĢkanlığına, Doktor Öğretim
Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde baĢvurmak
gerekmektedir.
2 - Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı
statüde çalıĢtırılmak üzere alınacaktır.
3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki Ģartlar ile kadro derecesi bakımından
atanabilme Ģartlarını taĢımak zorundadır.
4 - BaĢvurular Ģahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.
5 - Ġlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde
ikamet etmek zorundadır.
6 - Ġstenen belgeler baĢvuru dilekçe örneğinde belirtilmiĢ olup, yayınlarına UAKBĠS
sisteminden eriĢilemeyen adaylar yayın dosyaları ile baĢvuracaktır.
(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/
personel adresinde yayınlanmıĢtır)
Birim

Anabilim Dalı

Açıklama

Kadro Unv. K.D. Ad.

Fen Bilimleri dersinde yer ve uzay
bilimleri kavramlarının öğretiminde
Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi
Eğitimi A.D.

Doçent

1

1

kullanılacak

kavramsal

stratejileri,

Fen

değiĢim

Bilimlerinde

biçimlendirici değerlendirme yönteminin
uygulanması konularında çalıĢmaları
bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi
Anasanat D.
Türkçe Eğitimi
A.D.

Müzik Eğitimi alanında ve Türk

Doktor
Öğretim

1

1

Üyesi

yapmıĢ olmak.

Doktor
Öğretim

müziği Flüt eğitimi üzerine çalıĢma

1

1

Üyesi

Türk Dili ve Çağatay Türkçesi üzerine
çalıĢmıĢ olmak.
Lisans, Yüksek lisans derecelerini

Fen - Edebiyat

Kurumlar

Fakültesi

Sosyolojisi A.D.

Sosyoloji bilim dalından almıĢ olmak,

Doktor
Öğretim

1

1

Üyesi

Anlam sorunu ve Nihilizm konusunda
Sosyoloji

bilim

dalında

Doktora

yapmıĢ olmak.
Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fak.

Ġktisadi GeliĢme

Doktor

ve Uluslararası

Öğretim

Ġktisat A.D.

Üyesi

1

1

Kapitalizm türleriyle, iktisat ve etik
alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
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Birim
Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fak.

Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fak.

Anabilim Dalı
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Doçentlik unvanının Siyaset Bilimi

Siyaset ve
Sosyal Bilimler

Doçent

1

1

A.D.
Doktor

Sosyal Bilimler

Öğretim

A.D.

Üyesi

Felsefe Tarihi

Fakültesi

A.D.

Ġlahiyat

Ġslam Hukuku

Fakültesi

A.D.

Ġlahiyat

Ġslam Tarihi

Fakültesi

A.D.

alanından almıĢ olmak, Modernlik,
Kimlik Politikaları ve Muhafazakarlık
konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak

Siyaset ve

Ġlahiyat

Açıklama

Kadro Unv. K.D. Ad.

1

1

1

1

Türk Ġslam siyasi düĢüncesi üzerine
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
Hermenötik

Doçent

ve

Türk

Felsefesinde

Hermenötiğin Alımlanması konularında
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
Ġslam Hukuk Felsefesi ve Bursalı

Doçent

1

1

Ġslam Hukukçuları üzerine çalıĢmaları
olmak, yurtdıĢı tecrübesi bulunmak.

Doktor
Öğretim

1

1

Üyesi

16. Yüzyıl Osmanlı-Avrupa eğitim
tarihi üzerine çalıĢma yapmıĢ olmak.
Lisansını

Ġktisat,

yüksek

lisansını

sermaye piyasaları borsa ve doktorasını
Ġnegöl ĠĢletme

Uluslararası

Fakültesi

Ticaret A.D.

iktisat

Doktor
Öğretim

1

1

Üyesi

alanlarında

yapmıĢ

olmak.

Devlet destek ve teĢviklerinin sektörel
etkinliğe etkisi üzerine ve küreselleĢme
üzerine ampirik çalıĢmalar yapmıĢ
olmak. En az 5 yıl önlisans veya lisans
ders verme deneyimi olmak.

Mühendislik
Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tekstil

Doktor

Teknolojisi

Öğretim

A.D.

Üyesi

Genel Cerrahi
A.D.
Ġç Hastalıkları
A.D.

lif yapılarının geliĢtirilmesi alanında
deneye dayalı yayınlar yapmıĢ olmak.

1

1

1

1

1

1

Üyesi

Kolo-rektal cerrahi alanında yurtdıĢı
deneyimi olmak.

Doktor
Öğretim

Tıbbi Onkoloji yandal uzmanı olmak.

Üyesi

Kadın

Doktor
Öğretim

Doğum A.D.

Üyesi

A.D.

1

Doktor
Öğretim

Hastalıkları ve
Tıbbi Patoloji

Akıllı tekstiller için organik fotovoltaik
1

Doçent

Tüp bebek sertifikasına sahip olmak,
endometriozis

konusunda

çalıĢmıĢ

olmak.
1

1

Ağırlıklı olarak jinekopatoloji alanında
çalıĢmıĢ olmak.
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ġırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‘nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır.
Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 48‘inci maddesindeki genel Ģartları
taĢımaları gerekmektedir.
1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu
BaĢkanlığınca onaylanan ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ġlkeleri‘ndeki esaslar
uygulanacaktır.
2 - 2547 Sayılı Kanun‘un 23. maddesine göre Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına
baĢvuracak adayların, bilimsel çalıĢmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile
birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine ilave olarak, noterden veya resmi kurumlarca
onaylanmıĢ Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi,
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiĢ, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalıĢmıĢ ya
da halen çalıĢmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek ilgili birimlere teslim etmeleri
gerekmektedir.
Duyuru BaĢlama tarihi : 25.09.2018
Son BaĢvuru tarihi

: 09.10.2018

NOT: 1 - Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluĢturulan bilimsel
dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen baĢvurular geçersiz
sayılacaktır.
2 - Ġlan Metni Üniversitemiz web sayfasında ve Devlet Personel BaĢkanlığı web
sayfasında yayınlanmıĢtır.
3 - Süresi içinde yapılmayan baĢvurular kabul edilmeyecektir.

Birim

Bölüm

Ġktisadi ve
Ġdari Bilimler

Anabilim
Dalı
Üretim

ĠĢletme

Fakültesi

Yönetimi ve
Pazarlama

Unvan

Adet Der.

Açıklama
Üretim Yönetimi ve

Dr. Öğr.
Üyesi

1

4

Pazarlama Anabilim
Dalında Doktorasını
TamamlamıĢ Olmak.
Hidrolik Anabilim

ĠnĢaat
Mühendisliği

Hidrolik

Dr. Öğr.
Üyesi

1

4

Dalı, Kıyı Liman Bilim
Dalında Doktora

Mühendislik

YapmıĢ Olmak.

Fakültesi

Bilgisayar
Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr.
Üyesi

1

4

Mühendisliği Bölümü
Alanında Doktora
YapmıĢ Olmak.
8012/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ĠSTANBUL III NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 26.07.2018 - 336
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 26.07.2018 - 4332
ĠSTANBUL
Ġstanbul Ġli, BeĢiktaĢ Ġlçesi, Abbasağa Mahallesi, 09.08.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli
BeĢiktaĢ-DikilitaĢ-Balmumcu Uygulama Ġmar Planında konut alanında kalan ve öneri eski eser
taraması bulunan, özel mülkiyete ait, tapuda ‗kargir ev‘ vasıflı, 44 pafta, 357 ada, 8 parseldeki
binanın mal sahibi tarafından yıkılıp yeniden yapmak istenmesi talebi nedeniyle, binanın
korunması gerekli kültür varlığı olup olmadığı hakkında görüĢ talep edilen BeĢiktaĢ Belediye
BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, ġehircilik Bürosunun 22.05.2018 tarih ve 2068872814 sayılı yazısı ile hazırlanan uzman raporu okundu, 34.10.2815 sayılı iĢlem dosyası incelendi,
Kurulumuzun 05.07.2018 tarih ve 4306 sayılı kararı gereği 25.07.2018 tarihinde yerinde incelendi
ve yapılan görüĢmeler sonucunda;
Ġstanbul Ġli, BeĢiktaĢ Ġlçesi, Abbasağa Mahallesi, 44 pafta, 357 ada, 8 parselde bulunan
binanın 2863 sayılı Yasanın 6. maddesindeki özellikleri taĢımadığı görüldüğünden korunması
gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine gerek olmadığına, 357 ada, 8 ve 15 parseller, 356
ada 17 parsel, 341 ada 1 parselin, Ġstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulunun 16.04.1992 tarih ve 4557 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil
edilen 357 ada, 7 parselde bulunan binanın korunma alanı olarak belirlenmesine, 357 ada, 8 parsel
korunma alanı içinde kaldığından yapılacak uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüĢ alınmasına
karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ĠSTANBUL III NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 26.07.2018 - 336
Karar Tarihi ve No

: 26.07.2018 - 4336

TOPLANTI YERĠ
ĠSTANBUL

Ġstanbul Ġli, BeĢiktaĢ Ġlçesi, Yıldız Mahallesi, 09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli BeĢiktaĢDikilitaĢ-Balmumcu Uygulama Ġmar Planı kapsamında H:14.50 (4 kat) irtifada konut alanında
kalan, Ġstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.03.2009
tarih ve 3539 sayılı kararıyla tescil edilen 254 ada, 5 parselin komĢuluğunda yer alan, özel
mülkiyete ait, 254 ada, 4 parselde yer alan binaya iliĢkin riskli yapı tespit raporunun iletildiği, 254
ada, 5 parselde yer alan eski eserin de yıkım tehlikesinin bulunduğu, 254 ada, 4 parselin yıkım
talebinin bitiĢiğinde yer alan tescilli 254 ada, 5 parselin de durumunun dikkate alınarak
değerlendirilmesinin talep edildiği BeĢiktaĢ Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
Yapı Denetim ve Ġskan Bürosunun 16.07.2018 tarih ve 1219856-3773 sayılı yazısı ve ekleri
incelendi, hazırlanan uzman raporu okundu, 34.10.2818 nolu iĢlem dosyası incelendi, yapılan
görüĢmeler sonucunda;
Ġstanbul Ġli, BeĢiktaĢ Ġlçesi, Yıldız mahallesi, 62 pafta, 254 ada, 4 parsel sayılı taĢınmazda
yer alan ve riskli yapı olduğu ifade edilen binanın yıkım talebinin 254 ada, 5 parselde tescilli
kültür varlığına zarar vermeyecek Ģekilde 25.02.2016 tarih ve 536 sayılı ilke kararı kapsamında
cephe açısından incelenmek üzere yıkım ve yapım tekniğine iliĢkin projelerin Kurulumuza
iletilmesinden sonra değerlendirilebileceğine, 62 pafta, 247 ada, 15 parsel, 62 pafta, 254 ada 4, 6,
24 ve 25 parsellerin, Ġstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
03.03.2009 tarih ve 3539 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen 254
ada, 5 parselde bulunan binanın korunma alanı olarak belirlenmesine, 254 ada, 5 parselde yer alan
tescilli yapıya iliĢkin Ġstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
03.03.2009 tarih ve 3539 sayılı kararında da belirtildiği üzere rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projelerinin Kurulumuza iletilmesine, can ve mal güvenliğine iliĢkin gerekli tedbirlerin
ilgililerince alınmasına karar verildi.
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25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 171

Sayfa : 172

RESMÎ GAZETE

25 Eylül 2018 – Sayı : 30546

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İbn Haldun Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1
5
17
33

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 18/7/2018 Tarihli ve 2014/13514 Başvuru Numaralı
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/7/2018 Tarihli ve 2015/15242 Başvuru Numaralı
Kararı

35
63

İLÂN BÖLÜMÜ
73
a - Yargı İlânları
74
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
98
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
159
Senetlerinin Günlük Değerleri

DUYURU
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.

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 60 Kr

